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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea dreptului de administrare al Cantinei 

Centrale de Ajutor Social asupra spaŃiului cu altă destinaŃie 

decât cea de locuinŃă situat în str. Pajura nr. 13, Sector 1, 

Bucureşti 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 201/17.10.2002 privind 

transmiterea unui spaŃiu din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al 
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Sectorului 1 în vederea funcŃionării unor servicii publice de interes 

local; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 371/26.11.2009 privind trecerea 

Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului 

Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 140/12.12.2002 privind transmiterea în administrarea 

Cantinei Centrale de Ajutor Social a unei suprafeŃe de cca. 500 

mp din spaŃiul cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă situat în str. 

Pajură nr. 13, Sector 1; 

 În temeiul, art. 45, alin. (3) și alin. (5), teza a II-a , art .80, 

art. 81, alin. (2), lit. „f” şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă dreptul de administrare asupra suprafeŃei 

de cca 500 mp din spaŃiul cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă 

situat în str. Pajurei nr. 13, Sector 1, acordat Cantinei Centrale de 

Ajutor Social prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

140/12.12.2002. 
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 Art. 2. – (1) Predarea-primirea spaŃiului prevăzut la art.1 se 

va face în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, 

pe bază de proces-verbal, încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi Cantina Centrală de Ajutor Social. 

(2) Odată cu predarea spaŃiului menŃionat la art.1 se vor 

preda şi toate contractele încheiate finalizate sau în curs de 

finalizare, obiectele de inventar şi orice alte documente care au 

legătură cu administrarea acestui spaŃiu. 

 

 Art. 3. Se numeşte Comisia de predare-primire a imobilului, 

având următoarea componenŃă: 

 

1. Ghinea Constantin Alin         - Consilier local; 

2. Moțoc Vasile         - Consilier Local; 

3. Dumitrescu Teodor Cristian      - Consilier Local; 

4. un reprezentant al DirecŃiei Management Economic; 

5. un reprezentant al DirecŃiei Juridice; 

 

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

Social, membrii comisiei și Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 29 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 407/24.09.2009 privind acordarea Avizului de Oportunitate 

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

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de 

specialitate nr. 164 din 25.02.2010, întocmit de Arhitectul Şef al 

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului  şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ;  

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 407/24.09.2009 privind aprobarea unui  Aviz de Oportunitate 

pentru întocmire documentaŃie PUZ – Imobil locuinŃe - Str. 

Constantin D. Aricescu nr. 5-7-9.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 

şi  Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:30 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.408/24.09.2009 privind acordarea  Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Str. Academiei nr. 19, 21 şi 23 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a primarului 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti precum şi Raportul de 

specialitate nr. 163 din 25.02.2010, întocmit de Arhitectul Şef al 

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.408/24.09.2009 privind aprobarea unui  Aviz de Oportunitate 

pentru întocmire documentaŃie  PUZ - Str. Academiei nr. 19, 21 

şi 23. 

 Art. 2.  Primarul Sectorului 1, Arhitectul şef al Sectorului 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 31 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 410/24.09.2009 privind acordarea Avizului de Oportunitate 

pentru întocmire PUZ - Şos. BucureşŃi-PloieşŃi nr. 280-284 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului BucureşŃi, precum şi Raportul de 

specialitate nr. 165 din 25.02.2010, întocmit de Arhitectul Şef al 

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 408/24.09.2009 privind aprobarea unui  Aviz de Oportunitate 

pentru întocmire documentaŃie PUZ - Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 

280-284. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 32 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Drumul Lăpuş nr. 101-103 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 16/06.01.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 4/07.01.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 24/2/06.10.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

  - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – 

Drumul Lăpuş nr. 101-103. 
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 Art. 2. PrezenŃa documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. PrezenŃa documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 33 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. Abrud nr. 10 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 62/19.01.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 10/21.01.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  29/11/07.12.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 - Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Abrud nr. 10 



17 
 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 34 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. Proletarului nr. 39 

 

 Având în vedere :  

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 71/21.01.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 11/21.01.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 28/10/17.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Proletarului nr. 39. 
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 Art. 2. PrezenŃa documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. PrezenŃa documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 35 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Drumul Regimentului nr. 87, lot 13 şi 14 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 73/21.01.2010 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 13/21.01.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 29/13/07.12.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Drumul 

Regimentului nr. 87, lot 13 şi 14. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 36 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

Str. Barajul Argeş nr. 8 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 97/02.02.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 14/11.02.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 2/17/19.01.2010 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

  -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Barajul Argeş nr.8; 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:  37 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

Şos. Ghe. Ionescu Şişeşti nr.113B, 121B, 121C, 125G 

Tarlaua 187, parcelele 9, 86, 87, 77 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 134/11.02.2010 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 15/11.02.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 3/18/02.02.2010 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Şos. 
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Ghe. Ionescu Şişeşti nr.113B, 121B, 121C, 125G, Tarlaua 187, 

parcelele 9, 86, 87, 77. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:  38 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

Şos. Odăi nr. 511-513 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 100/02.02.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 18/11.02.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  1/16/12.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Şos. 

Odăi nr. 511-513. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 39 

Dată: 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

Str. Sălăjeni nr.6 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 160/22.02.2010 al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 22/25.02.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  24/12/06.10.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB ; 

 łinând seama de prevederile:  

- Legii nr. 500/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren proprietate privată – Str. 

Sălăjeni nr. 6. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 40 

Dată: 25.02.2010 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea obiectivelor şi a bunurilor de interes public 

pentru asigurarea pazei şi  ordinii publice, fără plată de către 

PoliŃia Comunitară Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

obiectivelor şi a bunurilor de interes public pentru asigurarea 

pazei şi ordinii publice, fără plată de către PoliŃia Comunitară 

Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8766/09.02.2010 al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Nota de Fundamentare nr. 1244/09.02.2010 a Directorului 

General al PoliŃiei Comunitare Sector 2, serviciu public de interes 
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local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 - Adresa nr. 0023638/16.11.2009 a AutorităŃii NaŃionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

 - 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:  

 - Legea nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 180/2005; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/17.12.2004 

privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 

 

 Art. 1 Începând cu 01.01.2010 PoliŃia Comunitară sector 2 

va putea asigura paza şi ordinea publică, fără plată, a 

următoarelor obiective de interes public: 
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- UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de pe raza Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

- Autoritatea NaŃională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal, autoritate publică centrală, autonomă şi 

independentă, înfiinŃată prin Legea nr. 102/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare, având sediul în strada Olari nr. 32, 

Sector 2, Bucureşti; 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

stabili prin dispoziŃie unităŃile de învăŃământ preuniversitar unde 

se va asigura paza şi ordinea publică în condiŃiile prevăzute la 

art. 1. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al PoliŃiei Comunitare Sector 2 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
BELDEANU AUGUSTIN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 1 

Bucureşti, 15.02.2010 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 15.02.2010 cu respectarea 

prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, 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 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 VII - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 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 VII - a;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 96224/16.12.2009 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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 - Raportul de specialitate nr. 96224 din data de 16.12.2009 

al Comisiei de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 

 - 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; 

 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; 
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 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 a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

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

un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Centrul Cultural Mihai Eminescu, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, 

va lua măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în evidenŃele 

cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi Centrul Cultural Mihai Eminescu vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

  



46 
 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 2 

Bucureşti, 15.02.2010 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 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 VIII - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 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 VIII - a;  

  Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6381/29.01.2010 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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 - Raportul de specialitate nr. 7731 din data de 04.02.2010 

al Comisiei de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 

 - Nota de fundamentare nr. 16645/29.12.2009 a 

Directorului General al AdministraŃiei Domeniului Public sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea consiliului 

Local al sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

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; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 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 a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local Sector 2, prevăzute în anexele nr. 1 - 11 ce 

cuprind un număr de 11 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în 

evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a 

publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 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 IX - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 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 IX - a;  

 Analizând: 

 - Adresa Primarului Sectorului 2 nr. 7324/03.02.2010, 

înregistrată la Cabinet Primar General sub nr. 307/03.02.2010, 

având rezoluŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de constatare încheiată în data de 02.02.2010 de 

către Comisia de preluare constituită prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 2 nr. 210/01.02.2010; 
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 - Raportul de specialitate nr. 7302/03.02.2010 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 7900 din data de 05.02.2010 

al Comisiei de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 

 - 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 nr. 68/28.01.2010 a Comisiei pentru vânzarea 

spaŃiilor comerciale sau prestări servicii de pe raza Sectorului 2 

privind respingerea solicitării de cumpărare a spaŃiului de prestări 

servicii situat în strada Icoanei nr. 27, Sector 2; 
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 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. 

 

 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 
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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, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 4 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 

2009, pentru AsociaŃia «RAP» 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2009, pentru 

AsociaŃia «RAP»;  

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 - Adresa DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 nr. 338923/21.10.2009, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 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 2009, în cuantum de 14.219 RON pentru imobilul 

situat în Str. Ripiceni nr. 6B, bloc 6, scara 2, etaj 9, ap. 102, 

sector 2 cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 5 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 implementarea sistemului de plată a impozitelor şi taxelor 

locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

implementarea sistemului de plată a impozitelor şi taxelor locale 

cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

  - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 20 din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea sistemului de plată a 

impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 

2 cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului. 

 

 Art. 2 Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de 

plată a impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului bancar 

prin intermediul internetului vor fi suportate din bugetul general al 

Sectorului 2. 

 

 Art. 3 DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 6 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 

pentru  modificarea şi completarea H.C.L.S. 2 nr.155/2005 privind 

înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

pentru adulŃi Sector 2, modificată  

şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007 si H.C.L. Sector 2 

nr. 122/2008  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

modificarea şi completarea H.C.L.S. 2 nr.155/2005 privind 

înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

pentru adulŃi Sector 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 

2 nr. 28/2007 si H.C.L. Sector 2 nr. 122/2008;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare 

prezentate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de 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. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităŃi şi 

instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea 

mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar InternaŃional; 

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

socială;  

 - Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor 

autorităŃi şi instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, 

susŃinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar InternaŃional, 

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

cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de 

asistenŃă socială şi protecŃia copilului, republicata;  

 - H.G.R. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcŃionarea Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

 - O.U.G. nr. 14/2003 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 2 nr. 155/2005 privind înfiinŃarea 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 

2, astfel cum a fost modificata si completata de H.C.L. Sector 2 

nr. 28/2007 si H.C.L. Sector 2 nr. 122/2008.  

 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. I. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 155/2005 

privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru AdulŃi Sector 2, astfel cum a fost modificată prin 

HCL Sector 2 nr. 28/2007, precum şi prin  HCL Sector 2 nr. 

122/2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 - Alin. 2 al art. 2 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 “ (2) IndemnizaŃia de şedinŃă, pentru fiecare membru al 

Comisiei este egală cu 1% din indemnizaŃia Primarului Sectorului 

2 al municipiului Bucureşti şi se acordă proporŃional cu numărul 

de şedinŃe la care a participat în luna respectivă”. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005, 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007, precum 

şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/2008, rămân aplicabile. 
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 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

 

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

Municipiului Bucureşti. 

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 7 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 stabilirea sediului administrativ central şi a sediilor secŃiilor 

PoliŃiei Comunitare Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

sediului administrativ central şi a sediilor secŃiilor PoliŃiei 

Comunitare Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate al PoliŃiei Comunitare Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de Specialitate al DirecŃiei AdministraŃie Publică 

Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/17.12.2004 

privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2, 

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

şi l) 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 Sediul administrativ central al PoliŃiei Comunitare 

Sector 2 este situat în şos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 Bucureşti; 

 

 Art. 2 Sediile secŃiilor de PoliŃie Comunitară Sector 2 

situate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2 sunt 

următoarele: 

SecŃia 1 „Traian” – str. Traian nr. 160; 

SecŃia 2 „Obor” – şos. Pantelimon nr. 27; 

SecŃia 3 „Pantelimon” – str. Ion Vlad nr. 2; 

SecŃia 4 „Colentina” – str. CremeniŃa nr. 3 – 5; 

SecŃia 5 „Tei – Toboc” – str. Paroşeni nr. 26; 

SecŃia 6 „Baicului” – str. Abanosului nr. 15. 
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 Art. 3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al PoliŃiei Comunitare Sector 2, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a  prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 8 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 transmiterii unui teren din administrarea 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii unui teren din administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 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: 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

51/06.03.2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti nr. 192/14.12.2009 privind aprobarea unor documentaŃii 

de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiul 

Bucureşti; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea terenului situat in Bucureşti, 

Str. Dimitrie Pompei, nr. 7-9, Sector 2, în suprafaŃă de circa 1.600 

m.p., din administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 

în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea 

realizării unei pieŃe agroalimentare, conform anexelor nr. 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de asociere în 

vederea realizării pieŃei agroalimentare din strada Dimitrie 

Pompei nr. 7 – 9, Sector 2, conform modelului din anexa nr. 1 la 

H.C.G.M.B. nr. 51/2003. 
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 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să întocmească Rapoartele de 

evaluare, să semneze contractele de asociere, să urmărească 

realizarea investiŃiei şi încasarea cotei de aport, precum celelalte 

clauze prevăzute în contractul de asociere. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 9 

Bucureşti, 15.02.2010 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 din  

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 19/01.02.2006  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

prelungirea cu un an a termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 19/01.02.2006;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate prezentat 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; 

 - Adresa nr. O.P.2/P/442/07.01.2010 a Prefectului 

Municipiului Bucureşti, înregistrată la Centrul de RelaŃii cu 

Publicul al Primăriei Sectorului 2  sub nr. 2025/13.01.2010, prin 
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care se solicită prelungirea termenului privind darea în folosinŃă 

gratuită a spaŃiului în care îşi desfăşoară activitatea Şeful Oficiului 

Prefectural Sector 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

19/01.02.2006 privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu 

pentru InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

33/21.03.2007 privind prelungirea cu un an a termenului prevăzut 

la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

19/01.02.2006; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

4/28.01.2008 privind prelungirea cu un an a termenului prevăzut 

la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

19/01.02.2006; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

12/19.03.2009 privind prelungirea cu un an a termenului prevăzut 

la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

19/01.02.2006; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului 

prevăzut la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

19/01.02.2006 privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu 

pentru InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Celelalte dispoziŃii ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 19/01.02.2006 rămân aplicabile. 

 Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 10 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 validarea modificărilor intervenite în Bugetul  general al 

Sectorului 2 pe anul 2009 ca urmare a alocării unor sume  

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului pe anul 

2009  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea 

modificărilor intervenite în Bugetul  general al Sectorului 2 pe anul 

2009 ca urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziŃia Guvernului pe anul 2009;  

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;   
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• Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

• H.G. nr.1351/14.12.2009 privind finanŃarea în anul 2009, 

din bugetul MECI pe anul 2009 a unor cheltuieli de 

capital pentru unităŃi de învăŃământ preuniversitar de stat 

şi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2009, pentru finanŃarea unor cheltuieli de capital pentru 

autorităŃile administraŃiei publice locale la unităŃi de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

• DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr.3196/21.12.2009 

privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe 

anul 2009 a sumei alocată Sectorului 2 prin Hotărârea 

Guvernului României  nr.1351/2009 privind finanŃarea în 

anul 2009, din bugetul MECI pe anul 2009 a unor 

cheltuieli de capital pentru unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2009, pentru finanŃarea unor 

cheltuieli de capital pentru autorităŃile administraŃiei 
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publice locale la unităŃi de învăŃământ preuniversitar de 

stat; 

• 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 Se validează modificările intervenite în bugetul  

general al Sectorului 2 pe anul 2009 ca urmare a alocării unor 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului pe 

anul 2009 prin H.G. nr.1351/2009, modificări aprobate prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr.3196/2009 conform anexelor 

nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1.1; 

2.1.1.1.1.1.1.a; 2.1.1.1.2;  2.1.2; 3; 3.1; 3.2  la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 11 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 redistribuirea sumei de 12.224.685 lei în cadrul a 4 

programe finanŃate din împrumutul extern contractat de Consiliul 

Local al Sectorului 2 în anul 2007 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

redistribuirea sumei de 12.224.685 lei în cadrul a 4 programe 

finanŃate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al 

Sectorului 2 în anul 2007;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înregistrat sub  nr.  6044/28.01.2010;  

 - 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 in  O.U.G. nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii ; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃii  tehnico-economice au fost aprobate prin: Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2008 privind aprobarea unor 

indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 

Sectorul 2, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.117/2009  
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privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii ,,reabilitare sistem rutier alei 

60000 m.p." şi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

65/2009 privind aprobarea documentaŃiei  tehnico-economice 

privind executarea unor lucrări aferente proiectului PiaŃa 

Morarilor,  

 În temeiul art. 45 alin (2) şi 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 redistribuirea sumei de 12.224.685 lei, în 

cadrul programelor finanŃate din împrumutul extern autorizat  de 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în valoare de 

233.738.875 lei, astfel: 

- Reabilitare infrastructură educaŃională -construcŃie 

grădiniŃe -12.463.547 lei (anexa nr. 1) ; 

- Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2 – 136.172.757 

lei (anexa nr. 2); 

- Amenajări, reabilitări Parcuri, Scuaruri şi Platbande în 

Sectorul 2 – 25.457.867 lei (anexa nr. 3); 

- ConstrucŃie PiaŃa Morarilor –  5.732.427 lei (anexa nr. 4); 
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 Art. 2 Anexele nr. 1 - 4 conŃinând 11 file, fac parte 

integrantă  din hotărâre şi modifică, în ordine, următoarele anexe: 

- Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre modifică anexa de la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/03.06.2009; 

- Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 24/19.03.2009; 

 - Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 24/19.03.2009; 

- Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre modifică anexa de la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 177/14.12.2009;    

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H. C. L. 

Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, 

cu completările ulterioare rămân nemodificate. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 

prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 
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publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 12 

Bucureşti, 15.02.2010 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 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 ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al 

Sectorului 2 asupra unui bun imobil;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei 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 de specialitate al DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa S.C. Smart Invest Business S.R.L. înregistrată la 

Centrul de RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub 

numărul 97849 din data de 23.12.2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - DispoziŃia Primarului General nr. 5538/07.03.2006 emisă 

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

suprafaŃă de 3400,79 m.p. situat în Bucureşti, str. Gheorghe 

Şerban nr. 6 – 10 (fost 10 – 20), Sector 2;  

 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  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se ia act de DispoziŃia Primarului General nr. 

5538/07.03.2006 emisă în baza Legii nr. 10/2001 prin care a fost 

restituit terenul în suprafaŃă de 3400,79 m.p. situat în Bucureşti, 

str. Gheorghe Şerban nr. 6 – 10 (fost 10 – 20), Sector 2. 

 

 Art. 2 Încetează dreptul de administrare al Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, exercitat prin  DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

asupra terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 3 Predarea - primirea  terenului prevăzut la art. 1 din 

prezenta hotărâre se va realiza prin protocol semnat între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în 

calitate de predător şi S.C. Smart Invest Business S.R.L., în 

calitate de primitor. 

  

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

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

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 13 

Bucureşti, 15.02.2010 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 10 Parcaje de 

ReşedinŃă” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 10 Parcaje de 

ReşedinŃă”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate precum şi Nota informativă nr. 

7191/03.02.2010 ale DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul de Specialitate al DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

general şi a metodologiei privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 28.01.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

devizele generale pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „Amenajare 10 Parcaje 
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de ReşedinŃă” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

anexelor nr. 1- 3 ce  cuprind un număr de  8 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Valoarea totală a lucrărilor pentru „Amenajare 10 

Parcaje de ReşedinŃă”  este de 230,94 mii lei  cu  TVA, din 

care C+M  207,42 mii lei cu TVA. 

 

 Art. 2 (1) Lucrările de amenajare parcări de reşedinŃă, 

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

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor 

publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 14 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Amenajarea, Reabilitarea 

sau Modernizarea a 8 Locuri de Joacă din Sectorul 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Amenajarea, Reabilitarea sau 

Modernizarea a 8 Locuri de Joacă din Sectorul 2”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul de Specialitate precum şi Nota informativă nr. 

7191/03.02.2010 ale DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate al DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

general şi a metodologiei privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 26.01.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 

 Art. 1 (1) Se aprobă studiile de fezabilitate, indicatorii 

tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local reprezentând 

„Amenajarea, Reabilitarea sau Modernizarea a 8 Locuri de 

Joacă din Sectorul 2” , potrivit anexelor nr. 1 – 3 ce  cuprind un 

număr de  14 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Valoarea totală a lucrărilor de „Amenajarea, 

Reabilitarea sau Modernizarea A 8 Locuri de Joacă din 

Sectorul 2” este de 10.398,99 mii lei cu TVA din care C+M  

10.036,77 mii lei cu TVA. 

 Art. 2  (1) Lucrările de amenajare locuri de joacă, cuprinse 

în anexele nr. 1, 2 şi 3 , vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi 

economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 15 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr.46/2004 

 privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală  

a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2 

    

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

ordinară, astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr.46/2004 privind 

înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 47/28.01.2010 întocmit de 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2; 

 - Nota de fundamentare prezentată de către Secretarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi înregistrată sub nr. 

33/28.01.2010; 
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 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, 

Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 

114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G.R. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia 

de funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului; 

 - Art. 26 din O.G.R. nr.3/2006 privind creşterile salariale 

ce se vor acorda în anul 2008 personalului bugetar salarizat 

potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr.24/2000 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 

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

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de 

demnitate publică; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.46/27.12.2004 

privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin 

HCL Sector 2 nr. 60/2009 şi HCL Sector 2 nr. 133/2009; 

 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Pe data prezentei, componenŃa nominală a 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2,  înfiinŃată prin 

HCL Sector 2 nr.46/2004 astfel cum a fost modificată prin HCL 

Sector 2 nr. 60/2009 şi HCL Sector 2 nr. 133/2009, este cea 

prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.         

 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinŃarea şi componenŃa 

nominală a Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr.60/2009 şi HCL 

Sector 2 nr. 133/2009 rămân aplicabile. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 
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Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 16 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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Anexa 

la  H.C.L. Sector 2 nr. 16/2010 

 

 

 

COMPONENłA NOMINALĂ A COMISIEI PENTRU 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 2 

 
Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 

InstituŃia/organismul privat 
pe care-l reprezintă 

FuncŃia în 
comisie 

1. Toma Şutru 
 

Secretarul Sectorului 2 Preşedinte 

2. Isabela Hurjui Directorul General al 
DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 

 
Vicepreşedinte 

 

3.  Romeo 
Adrian Cozma 

Psihopedagog desemnat de 
Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti 

Membru 

4. Gherghina 
Ivaş 

 

Medic specialist pediatru 
desemnat de DirecŃia de 

Sănătate Publică a 
Municipiului Bucureşti 

Membru 

5. Petrică Jalbă 
 

Reprezentant al 
Inspectoratului Teritorial de 

PoliŃie 

Membru 

6. Valeriu 
Voinicu 

AgenŃia pentru PrestaŃii 
Sociale a Municipiului 

Bucureşti 

Membru 
 

7. Gabriel 
Cazacu 

Reprezentant al O.P.A., 
FundaŃia „Sf.Macrina - 
Ajutor şi Recuperare 

Medico-Socială pentru Copii 
în Dificultate – A.R.M.S”. 

Membru 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea Normelor procedurale interne, astfel cum au fost 

stabilite prin anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 122/2007 şi pentru 

închirierea de imobile  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aplicarea 

Normelor procedurale interne, astfel cum au fost stabilite prin 

anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 122/2007 şi pentru închirierea de 

imobile;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al 

DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 174/02.02.2010 al DirecŃiei 

Juridice precum şi Raportul de specialitate nr. 8555/08.02.2010 al 

DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 123 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. Normele procedurale interne ale Consiliului Local 

Sector 2 privind achiziŃia de imobile (terenuri/clădiri/alte bunuri 

imobile) astfel cum au fost stabilite prin anexa la  Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 122/2007 sunt aplicabile şi 

pentru închirierea de imobile.  

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 precum şi 

conducătorii instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local aflate 

în subordinea Consiliului Local Sector 2, menŃionate în anexa la 

prezenta hotărâre 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 face parte integrantă din prezenta hotărâre, se 

comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 17 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională 

pentru LocuinŃe a terenului situat în Bucureşti, strada Aurului 

F.N., Sector 2 în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi 

locuinŃe sociale pentru persoanele evacuate din locuinŃe 

retrocedate 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru 

LocuinŃe a terenului situat în Bucureşti, strada Aurului F.N., 

Sector 2 în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe 

sociale pentru persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6851/01.02.2010 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul de specialitate nr. 8647/09.02.2010 al DirecŃiei 

RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 243/2001 pentru aprobarea OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea 

regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinŃe prin 

AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe; 

 - Legea LocuinŃei nr. 114/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată; 

 - art. 19 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului României 

nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

146/13.04.2009 privind transmiterea unui teren aparŃinând 

domeniului privat al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuinŃe 

sociale; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se transmite în folosinŃă gratuită AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe terenul situat în strada Aurului FN, Sector 2, în 

suprafaŃă totală de circa 1320,00 m.p. destinat realizării de 

locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe sociale pentru persoanele 

evacuate din locuinŃe retrocedate, teren identificat conform 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 (1) Predarea – primirea efectivă a terenului se va 

face prin protocol încheiat între împuterniciŃii Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti şi cei ai AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe.   

 (2) Anterior transmiterii terenului, se vor lua măsurile 

necesare înscrierii acestuia în evidenŃele cadastrale conform art. 

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

republicată. 

 

 Art. 3 Schimbarea destinaŃiei terenului sau neînceperea 

obiectivului propus în termen de 12 luni de la data aprobării 
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documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, atrage de 

drept încetarea dreptului de folosinŃă gratuită. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 18 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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  completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2009 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2009 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 7769/04.02.2010 al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală  din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - cererea doamnei consilier Ideliu Sofica, înregistrată la 

Cabinet Secretar sub nr. 46/02.02.2010 prin care solicită 
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modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2008 

privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

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

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 145 alin. (6) din Legea ÎnvăŃământului nr. 84/ 1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 109/2008 

privind validarea mandatului unui consilier local; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Pe data prezentei, poziŃiile nr. 9 şi 27 din anexa la 

H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor  

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, se completează  

potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 19 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale în vederea acordării subvenŃiilor de la 

bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 

51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Comisia pentru 

analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei pentru construirea 
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unei locuinŃe proprietate personală prin credit ipotecar constituită, 

prin DispoziŃia nr. 787/08.04.2009  a 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:  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea tinerilor în 

vederea construirii unei locuinŃe proprietate personală, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 12 /2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 166/216/2007 al ministrului internelor şi 

reformei administrative şi al ministerului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi locuinŃelor, privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă lista nominală cu persoanele prevăzute în 

anexa ce cuprinde un număr de 2 poziŃii şi care face parte 
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integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării subvenŃiilor 

de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, conform 

O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2  vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 15.02.2010 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     



113 
 

Anexă la HCL Sector 2 nr. 20/2010 

 

L I S T A   NOMINALĂ 

cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea de locuinŃe proprietate personală  
conform prevederilor OUG nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Nr. NUME  şi  Nr.înregistrare Valoare locuinŃă 
Curs EURO la data 

încheierii 
Valoare 
locuinŃă Valoare credit  

crt. PRENUME   
cf. Deviz 
General 

contractului de 
construire  în lei ipotecar contractat 

        a locuinŃei   (EURO) 

      EURO DATA LEI LEI   

0 A 1 2 3 4 5(2x4) 6 

1 
Climescu Radu 
Andrei 98790/28.12.09 49.309 09.05.07 3,2974 162.591,50 59428 CHF 

2 Vladuca Cristian 819/07.01.10 33.268 14.06.07 3,2519 108.184,21 22.000 
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- 2 - 

         

      Ordin nr. 140/09.03.2009 - 01.02.2010 

Nr. NUME  şi  
Curs EURO la data 

încheierii 
Valoare 
credit  30% din valoarea locuinŃei  Propunere valoare subvenŃie 

crt. PRENUME contractului de credit  ipotecar cf. Ordin nr.140/09.03.09 
Ord.166/07;OU 

215/08;Ord.140/09.03.09 

    ipotecar LEI LEI EURO LEI EURO 

    DATA LEI           

0 A 7 8 9(6x8) 10 11 12 13 

1 
Climescu Radu 
Andrei 24.09.07 2,0476 121.684,77 48.777,45 14.792,70 48.777,45 14.792,70 

2 
Vladuca 
Cristian 21.01.08 3,7202 81.844,40 32.455,26 9.980,40 32.455,26 9.980,40 

                  

 

PREŞEDINTE de ŞEDINłĂ, 

 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind preluarea cu titlu gratuit de către Consiliul Local Sector 2 

unor bunuri materiale aflate în proprietatea  Ministerului Apărării 

NaŃionale 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

preluarea cu titlu gratuit de către Consiliul Local Sector 2 unor 

bunuri materiale aflate în proprietatea Ministerului Apărării 

NaŃionale;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 9055/10.02.2010 al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 371020/10.02.2010 al 

Directorului General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  
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 - Raportul de specialitate nr. 1012/09.02.2010 al 

Directorului General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 841/1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparŃinând instituŃiilor publice; 

 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 cu titlu gratuit de către 

Consiliul Local Sector 2 a bunurilor materiale aflate în 

proprietatea Ministerului Apărării NaŃionale, menŃionate în 

anexele nr. 1 şi 2 ce conŃin un număr de 7 pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Bunurile prevăzute în anexa nr. 1 vor fi preluate de 

către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului, iar bunurile prevăzute în anexa nr. 2 vor fi preluate de 

către AdministraŃia Domeniului Public Sector 2. 
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 Art. 2. Predarea primirea bunurilor se va face în baza unui 

Protocol de predare primire încheiat între reprezentanŃii 

Ministerului Apărării NaŃionale, în calitate de predător şi Consiliul 

Local Sector 2 în calitate de primitor. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 şi  Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 15.02.2010 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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. 



118 
 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri 

situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 15.02.2010; 

 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. 55/08.02.2010 al DirecŃiei de 

Urbanism şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

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 

amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti; 
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 - Hotărârea nr. 65/2001 a Consiliului Local Sector 2 de 

constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a acesteia; 

 - DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea 

ComponenŃei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a  

Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al municipiului 

Bucureşti; 

 - DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea 

Normelor procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de 

Primarul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - art. 32 şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) 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 1 - 3 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 19 poziŃii. 
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 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

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

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 

1 - 3 reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 

  Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 
LUCIAN 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 
Hotărârea nr. 22 
Bucureşti, 15.02.2010 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 propunerii Consiliului Local al Sectorului 

2 referitoare la evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale Secretarului Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi, 

15.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea 

performanŃelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei 

Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 

RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului Local Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr. 9590/11.02.2010 al DirecŃiei 

Resurse Umane 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; 

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G.R 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă „Propunerea Consiliului Local al 

Sectorului 2” privind evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dl. Toma Şutru, aferente 

perioadei 01.01.2009 – 31.12.2009, conform anexei ce conŃine 1 filă 

şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

BELDEANU AUGUSTIN 

LUCIAN 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 23 

Bucureşti, 15.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 15.02.2010 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 alegerea preşedintelui de şedinŃă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 22.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinŃă pentru o perioadă de trei luni;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 10921/17.02.2010 prezentat 

de către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucuresti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor art. 9 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; 
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 În temeiul art. 35 coroborat cu art. 45 alin. (2) precum şi art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Pe data prezentei domnul Tălmăcean Cătălin 
Edmond, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o 

perioadă de 3 luni. 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2  nr. 144/18.11.2009 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 24 

Bucureşti, 22.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 22.02.2010 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 bugetului general al 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, 22.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2010, iniŃiat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti privind sursele de venituri şi repartizarea creditelor 

bugetare pe capitole şi subcapitole în anul 2010; 

 - Referatul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 

Locală, privind îndeplinirea prevederilor art.39 alin. (3) din Legea 

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

completările ulterioare, înregistrat la Cabinet Secretar sub 

numărul 161/19.02.2010; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările  şi completările ulterioare; 

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

 - Decizia nr. 5/2010 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 - Decizia nr.180/2010 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr.18/2009 

privind creşterea performanŃei  energetice a blocurilor de locuinŃe; 

 - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei nr. 

79609/30.11.2009 înregistrată la Primăria Sector 2 cu nr. 

93174/07.12.2009; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale 

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

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

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

din Legea 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 871.432 mii lei, conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

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

suma de 745.647 mii lei, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în sumă de 745.647 mii lei conform 

anexei nr. 2.1, cu desfăşurarea pe capitole şi categorii de 

cheltuieli (titluri), după cum urmează: 

 (1). 43.989 mii lei pentru cap.51.02 „AutorităŃi Executive”, 

conform anexelor  nr. 2.1.1.1 , repartizate astfel: 

� 32.225 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor 

curente şi de capital ale AutorităŃii Executive a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa 

nr.2.1.1.1.1; 

�  3.624 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor 

curente ale DirecŃiei Generale de Administrare a 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.2; 



129 
 

� 8.140 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor 

curente şi de capital ale DirecŃiei Venituri Buget Local 

Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3. 

 

 (2). 12.803 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice 

generale” (anexa nr.  2.1.1.2 ), repartizată astfel: 

� 8.102 mii lei – fond de rezervă bugetară, anexa  

nr. 2.1.1.2.1; 

� 4.701 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor 

curente şi de capital ale DirecŃiei de EvidenŃă a 

Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa  

nr. 2.1.1.2.2; 

 (3). 51.210 mii lei pentru cap.55.02 „TranzacŃii privind 

datoria publică şi împrumuturi” reprezentând dobânzi şi 

comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local 

al Sectorului 2 , anexa nr.2.1.1.3; 

 

 (4) 213 mii lei pentru cap.60.02 „Apărare naŃională” pentru 

finanŃarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului Militar al 

Sectorului 2 Bucureşti -  anexa nr. 2.1.2.1. 

 

 (5). 14.518 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine 

publică şi siguranŃă naŃională» (anexa nr.2.1.2.2), repartizate 

astfel: 
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� 14.366 mii lei – pentru finanŃarea cheltuielilor curente 

şi de capital ale PoliŃiei Comunitare a  Sectorului 2, 

anexa nr.2.1.2.2.1; 

� 152 mii lei - pentru finanŃarea cheltuielilor curente şi 

de capital ale ProtecŃiei Civile  Sector 2, anexa nr.  

2.1.2.2.2; 

 

 (6) 205.155 mii lei – pentru cap. 65.02 «ÎnvăŃământ» - în 

vederea acoperirii cheltuielilor curente ce se finanŃează din 

bugetele locale  şi a cheltuielilor de capital ale instituŃiilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat din sectorul 2, precum şi pentru 

finanŃarea de către Primăria Sectorului 2 a programului social de 

acordare a produselor lactate, de panificaŃie şi mierii, conform 

anexelor nr. _2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.3; 

2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.5.   

 

 (7). 1.052 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - 

conform anexei nr. 2.1.3.2 , repartizate astfel: 

� 52 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor de 

personal  pentru asistenŃii medicali preluaŃi de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 ca urmare a prevederilor O.U.G. 

nr.162/2008,  anexa nr. 2.1.3.2.1, 
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� 1.000 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor 

curente ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, 

anexa nr. 2.1.3.2.2. 

 

 (8). 94.778 mii lei pentru capitolul 67.02 « Cultură, 

Recreere şi Religie » (anexa nr. 2.1.3.3), din care:  

� 872 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  

Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

conform anexei nr. 2.1.3.3.1; 

� 74.701 mii lei pentru AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 2 (întreŃinere grădini, parcuri, zone 

verzi), anexa nr. 2.1.3.3.2; 

� 19.205 mii lei reprezentând transferuri pentru 

culte religioase, conform anexelor nr. 2.1.3.3.3; 9. Se 

autorizează Primarul Sectorului 2 să repartizeze 

aceste sume pe lăcaşurile de cult prevăzute în anexa 

nr.9 la prezenta hotărâre (pe total an şi pe trimestre). 

 

 (9). 100.268 mii lei pentru finanŃarea cap. 68.02 «Asigurări 

şi asistenŃă socială» - finanŃarea cheltuielilor curente şi de capital 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, anexele nr. 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6. 

 

 (10). 120.714 mii lei pentru finanŃarea cap.70.02 “LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică » , anexa nr. 2.1.4.1   - astfel: 
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� 117.000 mii lei – „Dezvoltare sistemului de 

locuinŃe” – pentru programul de creştere a 

performanŃei energetice a clădirilor de locuit, anexa  nr. 

2.1.4.1.1; 

� 3.714 mii lei – pentru finanŃarea programului de 

extindere a reŃelei de alimentare cu apă, anexa 

nr.2.1.4.1.2.  

 

 (11) 91.011 mii lei – pentru finanŃarea cap.74.02 “ProtecŃia 

mediului” (anexa nr._2.1.4.2), din care:  

� 80.000 mii lei pentru finanŃarea programului de 

ecologizare şi de salubrizare a sectorului, anexa 

nr.2.1.4.2.1.1; 

� 11.011 mii lei pentru finanŃarea programului de 

extindere a reŃelei de canalizare în sector, anexa 

nr.2.1.4.2.2; 

 

 (12) 9.936 mii lei – pentru finanŃarea cap.84.02 

“Transporturi” – AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, anexa 

nr. 2.1.5.1; 

 

 Art. 4 Se aprobă cheltuielile finanŃate din împrumuturi  

interne şi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2,  

în sumă de 52.535 mii lei, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.1.2; 3.1.2.2; 3.1.3; 3.1.3.1; 3.1.4 ; 

3.1.5; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.1.1.1.1; 3.2.2; 3.2.2.1; 

3.2.3; 3.2.3.1; 3.2.3   repartizate  astfel: 
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a) programe finanŃate din credite externe – 46.245 mii lei: 

� 530 mii lei – ConstrucŃie PiaŃa Morarilor 

(amenajarea parcare aferentă PieŃei Morarilor - 

program de investiŃii derulat prin AdministraŃia 

PieŃelor Sector 2); 

� 5.519 mii lei – pentru programul de extindere 

reŃele de apă şi canalizare în sectorul 2, din care: 

548 mii lei – alimentări cu apă şi 4.971  mii lei 

pentru canalizare; 

� 143 mii lei – pentru amenajări şi reabilitări 

parcuri, scuaruri şi platbande din Sectorul 2; 

� 40.053 mii lei – pentru programul de reabilitare 

sistem rutier sector 2. 

b) programe finanŃate din credite interne – 6.290 mii lei: 

� 685 mii lei – pentru programul de viabilizare a 

unor terenuri în vederea construirii de locuinŃe 

împreună cu A.N.L în zona Maior Băcilă; 

� 5.605 mii lei – pentru programul de reabilitare 

sistem rutier sector 2. 

 

 Art. 5 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii şi subvenŃii/activităŃilor 

finanŃate integral din venituri proprii pe anul 2010,  conform 

anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 

4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 - 

4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 ; 4.1.1.2.1 ; 4.1.1.3 ; 4.1.1.4 ; 4.1.1.4.1 ;  

4.1.2 - 4.1.2.1 ;4.1.3 ; 4.1.3.1. 
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 Art. 6 Se aprobă bugetul pentru  veniturile şi cheltuielile 

evidenŃiate în afara bugetului local (fond rulment, alte surse) 

stabilit  la suma de 161.971 mii lei, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 ; 

5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.1.1 ; 5.1.2 ; 5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 5.1.2.2.1 ; 

5.1.2.2.1.1 ; 5.1.3 ; 5.1.3.1 ; 5.1.4 ; 5.1.4.1 ; 5.1.5 ; 5.1.6.   

 

 Art. 7 Se aprobă programul de investiŃii al Consiliului Local 

al Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 

2007, conform anexelor nr. 6 ; 6.1 – 6.595.       

 

 Art. 8 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanŃate 

din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.7. 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. 9 Se aprobă Sinteza proiectelor finanŃate din bugetul 

general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

post - aderare (titlul 56) , conform anexei nr.8 şi fişele 

programelor multianuale finanŃate din Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) post - aderare (titlul 56) - conform anexelor  

8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1; 8.2; 8.2.1.  

  

 

 Art. 10 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2010 
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pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 conform anexelor  nr. 10 – 19.  

 

 Art. 11 Se aprobă finanŃarea din veniturile proprii ale 

bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a 

mierii, a  produselor lactate şi de panificaŃie pentru copiii din 

grădiniŃele cu program prelungit din sector. 

 

 Art. 12 Sumele ce se vor încasa în anul 2010 din vânzarea 

unor bunuri aparŃinând domeniului privat (vânzarea spaŃiilor 

comerciale conform Legii nr.550/2002) se vor utiliza pentru 

realizarea obiectivelor de investiŃii de interes public privind 

reabilitarea grădinilor publice, a parcurilor şi a zonelor verzi 

prevăzute în programul de investiŃii al AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2; a programului de extindere a reŃelei de apă şi 

canalizare în Sectorul 2, a cheltuielilor de capital ale unităŃilor de  

învăŃământ  finanŃate din bugetul local, pe anul 2010. 

 

 Art. 13 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  în 

calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe 

ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2. Sumele 

aprobate pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat vor 

fi repartizate pe trimestre şi pe centrele de execuŃie bugetară de 
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către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar 

de credite – directorul DirecŃiei Generale de Administrare a 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

 

 Art. 14 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a 

bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2010, ca urmare a 

modificărilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art. 15 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 – 

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3;  2.1.2; 2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 

2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1b; 

2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-

2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 

2.1.3.3; 2.1.3.3.1 – 2.1.3.3.3; 2.1.3.4;  2.1.3.4.1-2.1.3.4.6 ; 2.1.4 ; 

2.1.4.1 ; 2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2 ; 2.1.4.2.1 ; 2.1.4.2.1.1 ; 

2.1.4.2.2 ; 2.1.5 ; 2.1.5.1 ; 2.1.6 – 2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.2.1.1; 3.1.2.1.2; 3.1.2.2; 3.1.3; 3.1.3.1; 3.1.4 ; 

3.1.5; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.1.1.1.1; 3.2.2; 3.2.2.1; 

3.2.3; 3.2.3.1; 3.2.3; 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 

4.1.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 

4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 ; 4.1.1.2.1 ; 4.1.1.3 ; 4.1.1.4 ; 

4.1.1.4.1 ;  4.1.2 - 4.1.2.1 ;4.1.3 ; 4.1.3.1 ;  5 ; 5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 
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5.1.1.1.1 ; 5.1.2 ; 5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ; 5.1.2.2.1 ; 5.1.2.2.1.1 ; 5.1.3 ; 

5.1.3.1 ; 5.1.4 ; 5.1.4.1 ; 5.1.5 ; 5.1.6 ; 6 ; 6.1 – 6.595; 7; 8;  8.1; 

8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1; 8.2; 8.2.1; 9 -19 fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 16 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 25 

Bucureşti, 22.02.2010 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 22.02.2010 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, 22.02.2010; 

 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. 11226/18.02.2010 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 

al Municipiului Bucureşti; 
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 - Avizele favorabile menŃionate în procesele – verbale 

încheiate în şedinŃele din 15.02.2010 respectiv 17.02.2010 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: 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 19 lit. a) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe; 

 - art. 5 din Anexa 4 Metodologie privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008,  

privind aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de creştere a 
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eficienŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti prevăzuŃi în anexele nr. 1 şi 2. 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 conŃin un număr de 5 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, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 26 

Bucureşti, 22.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 22.02.2010 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  modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind 

desemnarea reprezentanŃilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, astfel cum a fost completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 19/2010 

 

 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, 22.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind 

desemnarea reprezentanŃilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, astfel cum a fost completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 19/2010;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 10920/17.02.2010 al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, 

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - cererea domnului consilier Chirică Petre, înregistrată la 

Cabinet Secretar sub nr. 93/11.02.2010 prin care solicită 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

 - cererea domnului consilier CreŃoiu Ioan, înregistrată la 

Cabinet Secretar sub nr. 92/11.02.2010 prin care solicită 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 145 alin. (6) din Legea ÎnvăŃământului nr. 84/ 1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 

 

 Art. 1 (1) Pe data prezentei, poziŃiile nr. 8 şi 12 din anexa la 

H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor 
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Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010, se modifică potrivit 

anexei ce cuprinde o filă şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 

rămân neschimbate. 

 Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 27 

Bucureşti, 22.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 22.02.2010 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 2 nr. 14/2010 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 10 Parcaje de 

ReşedinŃă” 

 

 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, 22.02.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2010 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 10 Parcaje de 

ReşedinŃă”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 11114/18.02.2010 al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală 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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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

general şi a metodologiei privind elaborarea devizului general 

pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2010 se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al art. 1 va avea următorul cuprins: 

„Valoarea totală a lucrărilor pentru amenajare 10 Parcaje de 

ReşedinŃă este de 135,72 mii lei cu TVA, din care C+M 122,61 

mii lei cu TVA. 

 

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
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 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 28 

Bucureşti, 22.02.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 22.02.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea concursului 
pentru ocuparea funcŃiei de director la Creşa Titan nr. II 

 

 Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 1228/12.02.2010 a Primarului 

Sectorului 3 ; 

- raportul de specialitate nr. 1232/12.02.2010 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane ; 

- dispoziŃia primarului nr. 32978/31.12.2009 prin care 

începând cu data de 01.01.2010 domnul Mureşanu 

Andrei a fost reîncadrat pe perioadă determinată, până la 

ocuparea postului prin concurs, în funcŃia de director la 

Creşa Titan nr. II, ca urmare a primirii deciziei de 

pensionare pentru limită de vârstă. 

- faptul că în urma concursului organizat în baza H.C.L. 

Sector 3 nr. 162/17.12.2009, în data de 19.01.2010, în 

vederea ocupării postului de director Creşa Titan nr. II, 

acesta a rămas vacant; 

- prevederile Legii nr. 330/2009 – lege cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile art. 13 din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri 

de reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din 

sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi 

alte măsuri în domeniul bugetar; 
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- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 63 alin. (7) 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 aprobă organizarea unui concurs, respectiv procedurile 

şi criteriile de desfăşurare în vederea ocupării funcŃiei de director 

la Creşa Titan nr. II conform anexei care face parte integrantă la 

prezenta hotărâre. 

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

aparatului de specialitate al Primarului vor lua măsuri de ducere 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 28 

DIN 25.02.2010     
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea anexei din H.C.L.S.3  

nr. 2/2009 referitoare la criteriile de stabilire a ordinii de 

prioritate în vederea repartizării locuinŃelor pe anul 2010   

 

Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr. 1368/19.02.2010 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

 - H.C.L.S. nr. 2 din 29.01.2009; 

 - Prevederile art. 30, alin. 1, 4 din Norma metodologică 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

 - Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 a Municipiului Bucureşti nr. 2 

din 29.01.2009 privind fișa de punctaj în baza căreia va avea loc 
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analiza dosarelor din evidență, urmată de întocmirea listelor 

aferente anului 2010, pentru repartizarea de locuinŃe. 

Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor 

lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

4, sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

  

NR. 29 

DIN 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei 2 din H.C.L.S. 3  

nr. 109/19.10.2009 referitoare la organigrama şi statul de 

funcŃii ale AdministraŃiei PieŃelor Sector 3 

 

Având în vedere : 

� Raportul de specialitate nr. 73/28.01.2010 al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 3; 

� Art. 6 din Legea –cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

� Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

� O.U.G. nr. 1/25.01.2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din 

sectorul bugetar; 

� H.C.L.S 3 nr. 109/19.10.2009 privind modificarea şi 

completarea H.C.L.S 3 nr. 46/2006 referitoare la 

organigrama, statul de funcŃii şi ROF-ul AdministraŃiei 

PieŃelor 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. “e”  din Legea 

215/2001 republicată privind AdministraŃia Publică Locală,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei 2 din H.C.L.S 3 nr. 

109/19.10.2009, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotarâre. 

Art. 2 Şefii compartimentelor : Economic, Organizare Resurse 

Umane ale Primăriei Sector 3 şi AdministraŃia PieŃelor Sector 3 

vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 30 

DIN 25.02.2010 
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Municipiul Bucureşti  

Consiliul Local al Sectorului 3 

   

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor Planuri  Urbanistice de Detaliu 

privind „extinderea unor unităŃi de învăŃământ” pe raza 

sectorului 3 

 

Având în vedere: 

− Raportul de specialitate nr. 1363/19.02.2010 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3; 

− Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

− Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

prin HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

− Avizele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 

− Rapoartele Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecŃia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice. 

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

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

republicată.  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pe terenuri 

aparŃinând domeniului public al municipiului Bucureşti aflat în 

administrarea Primăriei Sector 3. 

Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

este de 2 (doi) ani. 

Art. 4. Prezenta hotărâre conŃine anexa nr. 1 cu 2 poziŃii. 

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

sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 4, sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

  

NR. 31 

DIN 25.02.2010 
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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. 1364/19.02.2010 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură; 

 - 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 InvăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret ; 

 - raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

 În temeiul art. 45, alin. 1, şi 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 Anexei nr. I care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia ÎnvăŃământ Cultură vor lua 

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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. 32 

DIN 25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosinŃă cu titlu gratuit a sălilor de curs  

pentru activităŃile extraşcolare din incinta Şcolii nr. 70 către 

AsociaŃia “EducaŃia Comoara Omului” Comitetul de PărinŃi al 

Şcolii nr. 70   

  

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1365/19.02.2010 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură, privind darea în folosinŃă cu titlu gratuit a 

sălilor de curs din incinta Şcolii nr. 70 către AsociaŃia “EducaŃia 

Comoara Omului” Comitetul de PărinŃi al Şcolii nr. 70 ; 

- adresa nr. 56170/09.11.2009 a  AsociaŃiei “EducaŃia Comoara 

Omului” Comitetul de părinŃi al Şcolii nr. 70 Bucureşti; 

- acordul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

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

învăŃământului; 

- raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret ; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor ; 

 

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

Legea nr. 215/2001, republ., a administraŃiei publice locale, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinŃă gratuită a sălilor de curs din 

incinta Şcolii nr. 70 către AsociaŃia “EducaŃia Comoara Omului” 

Comitetul de PărinŃi al Şcolii nr. 70, pentru desfăşurarea unor 

activităŃi extraşcolare, în intervalul orar 1200-1600 de luni până 

vineri inclusiv. 

Art. 2 Se aprobă modelul de contract de comodat pentru spaŃiul 

dat în folosinŃă gratuită.  

Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sector 

3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 33 

DIN  25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosinŃă cu titlu gratuit a sălilor de curs  

pentru activităŃile extraşcolare din incinta Şcolii nr. 95 către 

AsociaŃia Comitetul de PărinŃi al Şcolii nr. 95 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.1366/19.02.2010 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură, privind darea în folosinŃă cu titlu gratuit a 

sălilor de curs din incinta Şcolii nr. 95 către AsociaŃia Comitetul 

de PărinŃi al Şcolii nr. 95; 

- adresa nr. 62142/17.12.2009 a  AsociaŃiei Comitetul de părinŃi al 

Şcolii nr. 95 Bucureşti; 

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

învăŃământului; 

- acordul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

- raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiintifice, cultură, 

culte, sport şi tineret ; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor ; 

 

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

Legea nr. 215/2001, republicată, a administraŃiei publice locale, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinŃă gratuită a sălilor de curs din 

incinta Şcolii nr. 95 către AsociaŃia Comitetul de PărinŃi al Şcolii 

nr. 95, pentru desfăşurarea unor activităŃi extraşcolare, în 

intervalul orar 1200-1700 de luni până vineri inclusiv. 

Art. 2 Se aprobă modelul de contract de comodat pentru spaŃiul 

dat în folosinŃă gratuită.  

Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sector 

3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 
  

NR. 34  
DIN 25.02.2010       
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi  

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

 ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 12231/17.02.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004, republicată 

privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului; 

- Contractul de finanŃare nerambursabilă nr. 16/01.07.2008 

încheiat între M.M.F.E.S. prin A.N.P.D.C. şi D.G.A.S.P.C. Sector 

3, în cadrul Acordului de împrumut între România şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei; 

- prevederile Ordinului nr. 132/2005 privind aprobarea 

standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate 

protecŃiei copilului străzii; 

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind protecŃia socială a 

persoanelor vârstnice; 

- Hotărârea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 147/30.11.2009; 
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- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul Comisiei de 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) si art. 81 alin. (2) lit. e) şi n) 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 modificarea organigramei şi statului de funcŃii 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. Se aprobă completarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al D.G.A.S.P.C. Sector 3, conform 

Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Incepând cu data de 01.03.2010 se înfiinŃează Centrul de 

primire în regim de urgenŃă pentru copiii străzii, ca instituŃie fără 

personalitate juridică, în subordinea DGASPC Sector 3. Centrul 

va avea o capacitate de 15 locuri si va funcŃiona în imobilul situat 

în str. Marin Pazon nr. 2B, aflat in proprietatea DGASPC Sector 

3, pe un teren aflat în administrarea Consiliului Local al sectorului 

3 şi în folosinŃă gratuită a DGASPC Sector 3. 
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Art. 3. Incepând cu data de 01.03.2010 se înfiinŃează Centrul de 

îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice “Sf. Ana” ca 

instituŃie fără personalitate juridică, în subordinea DGASPC 

Sector 3. Centrul va oferi servicii rezidenŃiale persoanelor 

vârstnice şi va funcŃiona în imobilul situat în str. Marin Pazon nr. 

2B, aflat în proprietatea DGASPC Sector 3, pe un teren aflat în 

administrarea Consiliului Local al sectorului 3 şi în folosinŃa 

gratuită a DGASPC Sector 3. Capacitatea centrului este de 60 de 

locuri. 

Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea 

Consiliului Local al sectorului 3 nr. 147/30.11.2009. 

Art. 5. Compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3  vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Hotărârea intră în vigoare începând cu data afişării la 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 35 

DIN  25.02.2010 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor ajutoare sociale  

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1362/19.02.2010 a Primarului 

sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 12035/17.02.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- 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 de 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 si art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 

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

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.  36 

DIN 25.02.2010 
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Municipiul Bucureşti  

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor Planuri  Urbanistice de Detaliu 

  pe raza sectorului 3 

 

Având în vedere: 

− Raportul de specialitate nr.1547/25.02.2010 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3; 

łinând seama de prevederile : 

− Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

− Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

prin HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

− Avizele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 

− Rapoartele Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, fond locativ şi arhitectură, protecŃia, 

conservarea şi valorificarea monumentelor istorice. 

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

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

republicată.  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pe terenuri 

aparŃinând persoanelor fizice-juridice conform anexei nr. 1 cu 37 

de poziŃii. 

Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

este de 2 (doi) ani. 

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. 37 

DIN 25.02.2010 

 



169 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
 
SUMAR 
HOTĂRÂREA Nr. 11 din 11.02.2010 privind aprobarea bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2010………………………………………………………………………………170 

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 25.02.2010 privind modificarea Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 4..................................................184 

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 25.02.2010 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi 

reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri 

lunare, pe membru de familie, mai mici decat salariu minim brut pe Ńară……………………………186 

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 25.02.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului 

pe clădiri pentru AsociaŃia Ateliere Protejate………………………………………...190 

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 25.02.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului 

pe clădiri a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sector 4………………….192 

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 25.02.2010 privind desfiinŃarea DirecŃiei Generale de 

Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4…………194 

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25.02.2010 privind preluarea în administrare a creşelor de 

pe raza sectorului 4 de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, precum şi modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4....................................................................196 

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 25.02.2010 privind înfiinŃarea noii instituŃii AdministraŃia 

Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor sector 4 cu sediul în Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, 

sector 4 (anexă pe CD)………………………………………………………………….200 

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 25.02.2010 privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Sectorului 4 pe anul 2010……………………………………………………………….202 

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 25.02.2010 privind aprobarea derulării proiectului „ Îngrijiri 

socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”.................207 

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 25.02.2010 privind aprobarea costului mediu lunar al 

cheltuielilor de întreŃinere şi a contribuŃiei de întreŃinere din Centrul Medico-Social „Sf. 

Luca”..........................................................................................................................209 

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 25.02.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivelor de investiŃii pentru construcŃie “After School”, corp nou-Liceul 

Petru Rareş- şi amenajarea curŃilor unităŃilor şcolare aflate în administrarea 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor sector 4………………………….211 

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 25.02.2010 privind aprobarea contractării/garantării unei linii 

de finanŃare rambursabile în valoare de 50.000,00 mii lei…………………………214 



170 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTÃRÂRE 

Privind aprobarea 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 bugetului al 

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/106/11.02.2010 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale; 

 Luând în considerare Decizia nr. 180/05.02.2010 a 

Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, precum 

şi Decizia nr. 05/13.01.2010, privind repartizarea cotelor defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
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 Văzând adresa nr. 1035/ 03.02.2010 a DirecŃiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale; 

 łinând seamă de nota Ministrului Muncii, Familiei şi 

EgalităŃii de şanse 421/02.02.2010 privind aprobarea anexei 

pentru finanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 

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

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

republicată: 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

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

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

sumă de 662.817 mii lei, astfel: 

• Bugetul local în sumă de 533.000 mii lei, conform anexei 

nr. 1, din care surse proprii 140.000 mii lei; 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate integral din venituri proprii în sumă 13 144 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 19368,83 mii lei, 

conform anexei nr. 3; 
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• Anexa nr. 3.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, în valoare de 18.178,83 mii lei– cap. 

65.10 – ÎnvăŃământ, din care: 

 

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

parŃială din venituri proprii, în valoare de 175 mii lei – cap. 

67.10.03.06 – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu; 

• Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, în valoare de 665 mii lei – cap. 

68.10.04.01 – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

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

parŃială din venituri proprii, în valoare de 350 mii lei – cap. 

68.10.12 – Centrul Medico- Social Sf. Luca; 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent împrumutrilor interne 

(BCR) în sumă de 92.832,90 mii lei, conform anexei nr.4; 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent fondului de rulment 

în sumă de 4.472,00 mii lei, conform anexei nr. 5; 

 

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

la valoarea de 533.000,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

 

- Anexa 1.1 – capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la 

venituri şi cheltuieli în valoare de: 533.000,00 mii lei; 
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- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi acŃiuni 

externe în valoare de: 36.481,75 mii lei; 

 

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale în valoare de: 3.820,18  mii lei; 

 

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

43.500 mii lei; 

 

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 56.02 – Transferuri cu caracter 

general între diferite nivele ale administraŃiei în valoare de: 15,00 

mii lei; 

 

- Anexa 1.6 – capitol bugetar  60.02 – Apărare în valoare de: 

411,00 mii lei; 

 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională în valoare de: 18.613,00 mii lei, 

 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ total în 

valoare de: 166.635,70 mii lei; 

 

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate în valoare de: 

154,00 mii lei; 

 



174 
 

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi religie 

în valoare de: 91.163,00 mii lei; 

- Anexa 1.11 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială în valoare de: 92.488,05 mii lei; 

 

- Anexa 1.12 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică în valoare de: 11.715,50 mii lei; 

 

- Anexa 1.13 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului în 

valoare de: 60.120,50 mii lei; 

 

- Anexa 1.14 – capitol bugetar  84.02 – Transporturi în valoare 

de: 7.882,16 mii lei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

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

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii la valoarea de 13 

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

prezenta hotărâre; 

 

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

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii la valoarea de 

19.368,83 mii lei, conform anexei: 3.1, din care: 

• Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, în valoare de 19.368,83 mii lei, astfel: 
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– cap. 65.10 – ÎnvăŃământ (centralizat) în valoare de 18178,83 mii 

lei, din care: 

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

 - anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap. 65.10.03.01- învăŃământ 

preşcolar; 

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

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

învăŃământ secundar; 

 - anexa nr. 3.1.1.2.1 - cap. 65.10.04.02- învăŃământ 

secundar superior; 

 - anexa nr. 3.1.1.3. – cap. 65.10.07.04.- învăŃământ special; 

 

• Anexa nr. 3.1.2.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 175 mii lei – 

cap. 67.10.03.06 – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu; 

 

• Anexa nr. 3.1.3.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 665 mii lei – 

cap. 68.10.041 – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

 

• Anexa nr. 3.1.4.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 350 mii lei – 

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

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul aferent liniei de finanŃare internă 

(BCR) pentru anul 2010 la valoarea de 92832,90 mii lei conform 
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anexelor: 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre;  

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenŃiate 

în afara bugetului local – fond de rulment - la valoarea de 

4.472,00 mii lei, conform anexelor: 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4, 

5.1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 

12.321,10 mii lei, conform anexei 1.2.1.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, 

la valoarea de 4.685,91 mii lei, conform anexei 1.2.1.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, 

cap. 51.02.01.03P la valoarea de 19.474,74 mii lei conform 

anexei 1.2.1.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul fondului de rezervă, capitolul 

54.02.05, la valoarea de 550 mii lei, conform anexei 1.3.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 11. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea 

de 3.270,18 mii lei, conform anexei 1.3.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

  

 Art. 12. Se aprobă bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 

55.02., la valoarea de 43.500,00 mii lei, conform anexei 1.4, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 56.02, la valoarea de 15,00 mii lei 

conform anexei: 1.5.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal, 

subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 411,00 mii lei conform 

anexei 1.6.1, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul PoliŃiei Comunitare Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 18.513 mii lei conform 

anexei 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă bugetul Serviciului de ProtecŃie Civilă, 

subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 100,00 mii lei conform 

anexei 1.7.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 



178 
 

 Art. 17. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 65.02 

- derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 

166.635,70 mii lei, conform anexelor: 1.8, din care:  

• Anexa nr. 1.8.1. – cap 65.02.03 – total învăŃământ 

preşcolar şi primar – în valoare de – 108.508,33 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.1– cap 65.02.03 DR – învăŃământ preşcolar 

derulat prin direcŃie – în valoare de – 36.106,53 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.2 – cap 65.02.03 US – învăŃământ preşcolar 

+ primar unităŃi şcolare – în valoare de – 72.401,80 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2 – cap 65.02.04 – Total învăŃământ 

secundar (local) – în valoare de – 47.656,18 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.1 – cap 65.02.04 DR – învăŃământ 

secundar derulat prin direcŃie – în valoare de – 9.319,00 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.2 – cap 65.02.04 US – învăŃământ 

secundar derulat prin unităŃi şcolare – în valoare de – 38.337,18 

mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3. – cap 65.02.07.04 – învăŃământ special  – 

în valoare de – 10.471,19 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.1– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special direcŃie – în valoare de – 1.347,00 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.2 – cap 65.02.07.04 US – învăŃământ 

special unităŃi şcolare – în valoare de – 9.124,19 mii lei  

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 66.02 

– Sănătate- la valoarea de 154,00 mii lei, conform anexelor: 1.9; 

1.9.1; 1.9.1.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 



179 
 

 Art. 19. Se aprobă bugetul Centrului Cultural pentru Unesco 

„Nicolae Bălcescu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.925,00 

mii lei, conform anexei: 1.10.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 20. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03 ÎntreŃinere grădini publice, la valoarea de 88 938,16 

mii lei, conform anexei: 1.10.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 21. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.50, la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.3; 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 22. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

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

subcapitolul 68.02.041 AsistenŃă socială acordată persoanelor în 

vârstă, la valoarea de 3 965,00 mii lei, conform anexei: 1.11.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 23. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, la valoarea de 

400,00 mii lei, conform anexei: 1.11.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 24. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
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şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, la valoarea de 

77.000,00 mii lei conform anexelor: 1.11.5; 1.11.5.1; 1.11.5.2; 

1.11.5.3; 1.11.5.4; 1.11.5.5; 1.11.5.6, 1.11.5.7, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 25. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, la valoarea de 9.467,05 mii lei conform 

anexei 1.11.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 26. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

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

subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.806,00 mii lei, conform 

anexei 1.11.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 27. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.03 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, la valoarea de 

6.988,00 mii lei, conform anexei: 1.12,1., care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 28. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.05.01 Alimentare cu apă, la valoarea de 757,50 mii lei, 

conform anexei: 1.12,2., care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

  

 Art. 29. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 
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70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, la valoarea de 3.970,00 mii lei, conform 

anexelor: 1.12,3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

  

 Art. 30. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 60 000,00 mii lei, conform 

anexei: 1.13.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 31. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02.06 Canalizare şi tratarea apelor reziduale, la valoarea de 

120,50 mii lei, conform anexei: 1.13.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 32. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02.03.03 Străzi, la valoarea de 7.807,16 mii lei, conform 

anexei: 1.14.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 33. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor, la valoarea de 

75,00 mii lei, conform anexei: 1.14.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 34. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 
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 - anexa nr. 6.1 Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în 

valoare de 128.304,90 mii lei, din care : 

 - buget local :        31.000,00 mii lei; 

 - credit intern :      92.832,90 mii lei; 

 - fond de rulment :  4.472,00 mii lei; 

 - anexa nr. 6.1.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 51.02. – Primăria sectorului 4; 

 

 - anexa nr. 6.2. Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 51.02. – DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4, în valoare de 2 326,55 mii lei.; 

 

 - anexa nr. 6.3 Lista de investiŃii pe anul 2010, cu finanŃare 

din buget local a D.G.A.U.I.S.C., în valoare de 14.423,53 mii lei; 

 

 - anexa nr. 6.3.2 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 65.02. – D.G.A.U.I.S.C., în valoare de 

9.368,53  mii lei; 

 

 - anexa nr. 6.3.3 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 68.02. Creşe – D.G.A.U.I.S.C., în 

valoare de 155,00 mii lei; 

 

 - anexa nr. 6.4, 6.4.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, cu 

finanŃare din surse proprii – DirecŃia de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, în valoare de 5.710,00 mii lei; 
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 - anexa nr. 6.5, 6.5.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, – 

D.G.A.S.P.C Sector 4, în valoare de 4.284,00 mii lei; 

 

  Art. 35. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 

implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 11/11.02.2010 
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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 Comisiei de Evaluare  

a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

7091/18.02.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (7) din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinŃarea, organizarea 

şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu 

Handicap 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 de 01.03.2010 dna Irinel Anca Grozea – 

psiholog în cadrul Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor 

cu Handicap AdulŃi Sector 4, va fi înlocuită de către dna Ana 

Petrescu – Psiholog. 

 Art. 2. Cu aceeaşi dată, Dl Eduard Roh – reprezentant 

ONG în cadrul  Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor cu 

Handicap AdulŃi Sector 4, va fi înlocuit cu dna Mariana Armeanu. 

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

39/20.04.2006,  se va modifica în mod corespunzător. 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor, 

iar distribuirea se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente-Electoral din cadrul Primăriei Sector 4.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 12/25.02.2010 
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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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a 
persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în 

procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri 
şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare, pe 

membru de familie, mai mici decat salariu minim brut pe Ńară. 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4; 
 Luând în consideraŃie raportul de specialitate al DirecŃiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 
nr.1366/17.02.2010. 
 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Sector 4; 
 În temeiul prevederilor art. 286 alin.3 si 5 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi punctul 220 alin. 1 şi 2  din 
Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 
lit. „n” din Legea  nr.215/2001 a administraŃiei publice locale – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata 
impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care 
beneficiază de ajutor social.  
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 Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri 
şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru 
de familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară. 
 Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 si 2 
se acordă numai pentru locuinŃa de la adresa de domiciliu şi 
pentru terenul aferent acesteia. 
 Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.1 si art. 2  se 
acordă şi pentru bunurile comune ale soŃilor, stabilite potrivit 
Codului Familiei. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul 
fiscal 2010 începând cu data 01.01.2010 
 Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt 
cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 7. Secretarul sectorului 4 si DirecŃia Generală de 
Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 
Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 13/25.02.2010 
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ANEXA NR. 1  

la HCLS4 nr. 13/25.02.2010 

 

Privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a 

persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în 

procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri 

şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare, pe 

membru de familie, mai mici decât salariu minim brut pe Ńară. 

 

a) Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social: 

- cerere; 

- actul de identitate- fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinŃă eliberată de autorităŃile competente din care să 

rezulte că este beneficiar de ajutor social; 

- declaraŃie pe propria răspundere în care să se precizeze că, pe 

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

 

b) pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de 

familie  mai mici decat salariul minim brut pe Ńară: 

- cerere; 

- actul de identitate- fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinŃă de salariu sau talon de pensie soŃ/soŃie emisă în luna  

în care se solicită reducerea; 

- declaraŃie pe propria răspundere privind numărul membrilor  

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

şi copii minori care au domiciliul comun, precum şi copii 
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necăsătoriŃi, care au domiciliul comun cu părinŃii şi care urmează 

cursuri de zi, în instituŃii de învăŃământ care funcŃionează potrivit 

legii, până la terminarea acestora, dar fără să depăşească vârsta 

de 25 de ani în cazul  acelora care urmează studii  superioare, cu 

o durată de şcolarizare mai mare de 5 ani, alte acte doveditoare 

care să ateste situaŃia declarată (certificat de naştere copii, 

adeverinŃa instituŃie învăŃământ). 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru AsociaŃia Ateliere Protejate 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. 1396/18.02.2010 

 Vâzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

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

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În baza dispozitiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administraŃiei publice locale, republicată, 

modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2010, în cuantum 
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de 36.827 lei, datorat de AsociaŃia Ateliere Protejate pentru 

imobilul situat în str. Secerişului nr. 15, sector 4; 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 14/25.02.2010 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

nr.1397/18.02.2010; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

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

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administraŃiei publice locale, republicată, 

modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2010, în cuantum de 
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5.856,17 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

sector 4 pentru imobilul situat în str.Mitropolit Iosif nr 29, sector 4; 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/25.02.2010 
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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 desfiinŃarea DirecŃiei Generale de Administrare a 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică nr. VIII-

21/42/18.02.2010; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4;  

 În temeiul art.36 alin (3) lit b, art. 45 alin (1) coroborat cu 

art. 81 alin (2) lit. h din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Cu data de 01.03.2010 se aprobă desfiinŃarea 

DirecŃiei Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, 

Sanitare şi Creşelor Sector 4 înfiinŃată prin hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr. 98/2005. 
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 Art. 2. Patrimoniul fostei DirecŃii Generale de Administrare 

a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 va fi la 

dispoziŃia Consiliului Local sector 4 care va hotărî în consecinŃă.  

 Art. 3. Personalul fostei DirecŃii Generale de Administrare a 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 va fi 

redistribuit către unităŃile subordonate Consiliului Local Sector 4 

prin hotărâre de Consiliu Local. 

 Art. 3. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va fi comunicată de 

Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/25.02.2010 
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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 preluarea în administrare a creşelor de pe raza 

sectorului 4 de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 4, precum şi modificarea 

Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

7083/18.02.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială , 

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

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

republicată,  
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HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Începând cu data de 01.03.2010 DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 se 

reorganizează prin preluarea în administrare a unităŃilor de tip 

creşă, prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă organigrama DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, conform Anexei 

2 la prezenta. 

 Art. 3. Se aprobă statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, conform Anexei 

3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, conform Anexei 4 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 5. Personalul unităŃilor de tip creşă va fi preluat de 

către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4, şi se consideră transferat în condiŃiile legii. 

 Art. 6. Patrimoniul aferent unităŃilor de tip creşă, stabilit pe 

baza balanŃei de verificare lunare întocmite la data de 

28.02.2010, va fi preluat în condiŃiile legii pe bază de protocol  de 

predare primire, încheiat între DirecŃia Generală de Administrare  

a UnităŃilor de ÎnvăŃământ şi Sanitare Sector 4 şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, în 

termen de 30 de zile de la data preluării. 
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 Art. 7. Începând cu 01.03.2010 vor fi operate modificări în 

bugetul de venituri şi cheltuieli conform prezentei hotărâri. 

 Art. 8. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 va prelua toate drepturile şi va fi Ńinută de toate 

obligaŃiile legale sau contractuale ale unităŃilor de tip creşă 

preluate. 

 Art. 9. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, va asigura în condiŃiile legii, continuitatea 

proiectelor şi programelor iniŃiate în cadrul unităŃilor de tip creşă 

preluate. 

 Art. 10. Primarul, Secretarul Sectorului 4, DirecŃia 

Economică, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ şi Sanitare Sector 4, Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinire prezenta 

Hotărâre, conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 17/25.02.2010 
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ANEXA NR. 1  

La HCLS4 NR. 17/25.02.2010 

 

LISTA CUPRINZÂND DENUMIREA CREŞELOR DE PE RAZA 

SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 

 

 

 

1. CREŞA OIłELOR – LocaŃie: str. OiŃelor, nr.8 

2. CREŞA BERCENI 4 – LocaŃie: aleea Emil RacoviŃă, nr.2B 

3. CREŞA BERCENI 3 – LocaŃie: str. Mirea Mioara Luiza, 

nr.1A 

4. CREŞA GIURGIULUI – LocaŃie: str. Stoian Militaru, nr.84 

5. CREŞA TOHANI – LocaŃie: aleea Tohani, nr.1, bl. 30 

6. CREŞA NR.24 – LocaŃie: str. Izvorul Mureşului, nr.4 

 

 

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 înfiinŃarea noii instituŃii AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor sector 4 cu sediul în Aleea Mirea 

Mioara Luiza nr. 1A, sector 4 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică nr. VIII-

21/42/18.02.2010; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4;  

 În temeiul art.36 alin (3) lit b, art. 45 alin (1) coroborat cu 

art. 81 alin (2) lit. e si h din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Cu data de 01.03.2010 se aprobă înfiinŃarea unei 

noi instituŃii în subordinea Consiliului Local sector 4, denumită 

AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor sector 4, instituŃie 

cu personalitate juridică, cu sediul în Aleea Mirea Mioara Luiza 

nr. 1A, sector 4, Bucureşti, având calitatea de ordonator secundar 

de credite. 
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 Art. 2. Organigrama, statul de funcŃii şi regulamentul de 

organizare şi funcŃionare a AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor sector 4, sunt prevăzute în Anexele 1,2 şi 3, care fac 

parte integrantă din prezenta dispoziŃie. 
 Art. 3. Numărul total de posturi aprobate este de 122, din 
care 17 posturi personal de conducere şi 105 posturi personal de 
execuŃie. 
 Art. 4. Personalul rămas disponibil din cadrul fostei DirecŃii 
Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi 
Creşelor Sector 4 va fi preluat de instituŃia nou înfiinŃată, 
păstrându-şi toate drepturile salariale. 
 Art. 5. Patrimoniul rămas (activ şi pasiv bilanŃier) de la fosta 
DirecŃie Generală de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, 
Sanitare şi Creşelor Sector 4, stabilit pe baza balanŃei de 
verificare lunare întocmite la data de 28.02.2010, va fi preluat de 
către instituŃia nou înfiinŃată.   
 Art. 6. Începând cu 01.03.2010 vor fi operate modificări în 
bugetul de venituri şi cheltuieli conform prezentei hotărâri. 
 Art. 7. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va fi comunicată de 
Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral, conform 
competenŃelor. 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 
Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 18/25.02.2010 
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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 

 

HOTÃRÂRE 

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/ 171 /24.02.2010 al DirecŃiei Economice – în care sunt 

explicitate virările de credite efectuate în cadrul prezentei 

rectificări bugetare; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale; 

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

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

republicată: 
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Hotărăşte : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri 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 533.850,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1 

 

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

la valoarea de 533.850,00 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: 533.850,00 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 - Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi 

acŃiuni externe  

 - Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale 

 - Anexa 1.4 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ  

 - Anexa 1.5 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială  

 - Anexa 1.6 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică 

 

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

51.02.01.03P, în valoare de: 19.424,74 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 4. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4. 

D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, în valoare de: 4.529,48 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4- Alte servicii 

publice generale, cap 54.02.50, în valoare de: 100,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. – capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, în valoare de: 

166.635,70 mii lei, din care:  

• Anexa nr. 1.4.1. – cap 65.02.03. DR – învăŃământ 

preşcolar + primar derulat prin direcŃie în valoare de 

17.852,53 mii lei 

• Anexa nr. 1.4.2. – cap 65.02.04 DR – învăŃământ 

secundar superior derulat prin direcŃie în valoare de 

9.319,00 mii lei  

• Anexa nr. 1.4.3.– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special derulat prin direcŃie în valoare de 1.347,00 mii lei  

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02 AS - AsistenŃă 

socială, în valoare de: 76.979,90 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 8. Se aprobă bugetul -capitolul 68.02.11 - Creşe – 

D.G.A.U.I.S.C. în valoare de: 1.291,82 mii lei, conform anexei nr. 

1.5.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul -capitolul 68.02.11 - Creşe – 

D.G.A.S.P.C. în valoare de: 8.331,66 mii lei, conform anexei nr. 

1.5.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

• Anexa nr. 1.5.1.3, capitolul 68.02.AS.06.02 Trusou 

copii D.G.A.S.P.C. în valoare de : 834,90 mii lei. 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul -capitolul 70.02.50 – Alte servicii 

în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale în 

valoare de: 4.790,10 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. 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.U.I.S.C., în valoare de 14.423,53 mii lei; 

- Anexa nr. 2.1. - Lista de investiŃii, cu finanŃare din buget 

local a D.G.A.U.I.S.C.- derulat de direcŃie, în valoare de 

9.368,53 mii lei; 

- Anexa nr. 3; 3.1. - Lista de investiŃii a D.G.A.S.PC. Sector 4 

- în valoare de 4.439,00 mii lei; 
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 Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 

implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/25.02.2010 
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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 derulării proiectului „ Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4” 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

7081/18.02.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 şi 

art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice,  

 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. (1) Se aprobă derularea proiectului „Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 



208 
 

speciale din Sectorul 4”, începând cu data 01.03.2010, proiect 

destinat persoanelor vârstnice cu probleme sociale de pe raza 

sectorului 4 cere prezintă diferite afecŃiuni medicale. 

  (2)Acesta va fi realizat de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 în colaborare cu 

FundaŃia „Crucea galbenă”, conform Anexei 1 la prezenta 

Hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului „Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4”, potrivit Anexei 2 la prezenta. 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului să 

întocmească toate documentele necesare implementării, derulării 

şi finanŃării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe 

pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4” 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 25.02.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 20/25.02.2010
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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 Medico-

Social „Sf. Luca” 

 

 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. 137 

/15.02.2010 al Centrului Medico Social “Sf. Luca” din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 4; 

 Potrivit prevederilor H.G. 532/1999, Anexa 3, pentru 

aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuŃiei de 

întreŃinere în instituŃiile de asistenŃă socială datorată de 

persoanele asistate sau de susŃinătorii legali ai acestora; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. ContribuŃia de întreŃinere a unui asistat în Centrul 

Medico Social “Sf. Luca” pentru anul 2010, se stabileşte la suma 

de 715,136 lei, calculată potrivit Anexei nr. 1.  

 Art. 2. Pentru anul 2010, la Centrul Medico Social “Sf. 

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

asistat – inclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 

2.182,149 lei calculată potrivit Anexei nr. 2. 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Secretarul sectorului 4 Bucureşti, Centrul Medico 

Social “Sf. Luca” din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/25.02.2010 
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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 indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivelor de investiŃii pentru construcŃie “After School”, 

corp nou-Liceul Petru Rareş- şi amenajarea curŃilor unităŃilor 
şcolare aflate în administrarea AdministraŃiei Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor sector 4 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Administrare a UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi 

Creşelor Sector 4. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivelor de investiŃii, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi DirecŃia Economică vor aduce 

la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/25.02.2010 
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Anexa nr. 1 

 

la HCL S4 nr. 22 /25.02.2010 

 

 

 

Amenajare AFTER SCHOL , Liceul Petru Rareş şi alei, 

platforme terenuri de sport, împrejmuire curŃi şi grădiniŃe în 

sectorul 4 

 

MII LEI 
Nr. 
crt LocaŃia 

 

Valoare 
totală  

(cu TVA) 
1. Şcoala generală nr. 36 1,579.3 
2. Şcoala generală nr. 119 1,579.3 
3. Şcoala generală nr. 102 1,579.3 
4. Şcoala generală nr. 96 1,579.3 
5. Şcoala generală nr. 74 1,579.3 
6. Şcoala generală nr. 190 1,579.3 
7. Liceul Petru Rareş 21,575.9 

 TOTAL 31,051.7 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, 

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 contractării/garantării unei linii de 

finanŃare rambursabile în valoare de 50.000,00 mii lei 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) şi alin.(4) lit.b), ale 

art.45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5), şi (6) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 

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

completările ulterioare, şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 łinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare , 
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 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul Civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către primarul 

sectorului 4, în calitatea sa de iniŃiator; 

b) Raportul DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

II.4/ 170/24.02.2010;  

c) Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃie tehnico economică a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 22/25.02.2010. 

 

 Consiliul local al Sectorului 4  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă contractarea şi / sau garantarea unei linii 

de finanŃare rambursabile interne în valoare de 50.000 mii lei, cu 

o maturitate de 20 ani pentru realizarea obiectivelor de investiŃii 

ale DirecŃiei Generale a UnităŃilor de ÎnvăŃământ Sanitare şi 

Creşelor din sectorul 4. 
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 Art. 2 Contractarea şi/sau garantarea liniei de finanŃare 

rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru realizarea 

investiŃiilor publice de interes local prevăzute în anexă la 

prezenta. 

 

 Art. 3 Din bugetul local al sectorului 4 se asigură integral 

plata: 

a) Serviciul anual al datoriei publice locale; 

b) Oricăror impozite şi taxe aferente realizării 

obiectivelor de investiŃii de interes local; 

c) Alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării 

rambursabile menŃionate la articolul 1. 

 

 Art. 4 – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Primăriei Sectorului 4 următoarele date: 

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum şi orice modificări şi/ sau completări 

ale acesteia; 

b) Valoarea finanŃării rambursabile contractate/ 

garantate în valută de contract; 

c) Gradul de îndatorare al Primăriei Sectorului 4; 

d) Durata Serviciului datoriei publice locale, cu 

precizarea perioadei de graŃie şi al perioadei de 

rambursare a finanŃării; 

e) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri 

aferente fiecărei finanŃări rambursabile; 
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f) PlăŃile efectuate din fiecare finanŃare 

rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 

 Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul sectorului 4. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

secretarului sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, primarului 

sectorului 4 şi prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la 

cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

României, precum şi pe pagina de internet www.ps4.ro. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/25.02.2010 
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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 indicatorilor tehnico-economici din 

documentaŃia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea 

şi extinderea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă Socială “Floare 

Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 6/2005 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector  6; 

 În temeiul prevederilor: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 130/2008 cu privirea la trecerea 

Căminului de bătrâni “Floare Roşie” în subordinea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 
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- Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială; 

- O.M.M.S.S.F. nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor 

minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la 

domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele 

rezidenŃiale pentru persoanele vârstnice; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 lit. ”e” precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit.  “i” 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 aprobă indicatorii tehnico-economici din 

documentaŃia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea 

şi extinderea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă Socială “Floare 

Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti aşa 

cum sunt prevăzuŃi în Anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 12 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA  

la H.C.L.S. 6 nr. 12/25.02.2010 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECOMONICI 

privind lucrările de “restructurare, consolidare, modernizare, 

extindere cu S+P+2E pentru corp Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă 

Socială “ Floare Roşie” situat în 

Str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti 

 

LEI 

1). Valoare totală a investiŃie(cuTVA) 14.500.000 

Din care:  

C+M 12.239.460 

Alte cheltuieli 2.260.540 

2). Eşalonarea investiŃiei: INV/C+M 

AN1 6.500.000 

AN2 8.000.000 

3). CapacităŃi:  

Arie construită 1.261,05 mp 

Număr nivele S+P+2E 

Arie desfăşurată 3.750,79 mp 

4). ConstrucŃii şi instalaŃii ( exclusiv TVA)  

ConstrucŃii 9.373.918 

InstalaŃii termice 1.028.902 

InstalaŃii sanitare 920.705 

InstalaŃii electrice 915.935 
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Amenajări exterioare 375.825 

Dotări 1.884.715 

5). Durata de realizare a investiŃiei                                  2 ani 

Durata activităŃilor majore ale proiectului este:  

Activitatea de execuŃie a lucrărilor de “restructurare, 

consolidare, modernizare, extindere” se va derula pe 

parcursul a 24 luni calendaristice. 

Activitatea de achiziŃie dotări 4 luni 

RecepŃia lucrărilor 1 lună 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

  

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 şi indicatorilor tehnico-economici 

privind „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului 

Drumul Taberei”, 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 Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate: 

„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul 

Taberei, Sector 6, Bucureşti”, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotarare. 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 13 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA 

la H.C.L.S. 6 nr. 13/25.02.2010 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

Privind cheltuielile de capital necesar realizării obiectivului 

Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul 

Taberei sector 6 Bucureşti 

 

 
Mii lei (cu TVA) Mii euro (cu TVA) 

1. Valoare totală a invesŃitiei 
din care constructii de montaj                         

66.020 15.391 
57.748 13.463 

curs valutar :1 euro = 4,2894 lei/euro  

2. Durata de realizare a investiŃiei 8 luni 

3. Eşalonarea investiŃiei 
Mii lei (cu TVA) Mii euro (cu TVA) 

AN I   
INV 66.020 15.391 

C+M 57.748 13.463   

   

4. CapacităŃi 

 

SuprafaŃa de spaŃii verzi : 69.000mp 

Mobilier urban : 245 coşuri de gunoi 

320 bănci monopicior 

Montare instalaŃie de irigat spaŃii verzi : 69.000mp 

Montare instalaŃie de iluminat 

Montare grupuri sanitare ecologice : 12 bucăŃi 

Alei sorturi pietriş alb stabilizat : 25 807 mp 
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Alei nisip stabilizat : 1344mp 

Piste biciclete/role : 3128mp 

Zone expoziŃie plante exotice : 2700mp 

Zone concert/spectacol : 335mp 

Zona câini companie : 712mp 

Zona fitness : 500mp 

Terenuri multisport : 2090mp 

Loc de joacă pentru copii pe categorii de vârstă : 3 locuri 

Zona odihnă şi recreere adulŃi acoperită 2x300mp 

Zona mese de şah – foişoare  

Zona skate park : 933mp 

Zona belvedere pod L – 20m: 1 bucata 

Zona belvedere pasarelă 1 bucata 

Montare infochioşcuri 2 bucăŃi 

Montare panouri informative 2 bucăŃi 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 şi indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de 

supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 

criminalităŃii în Parcul Drumul Taberei, 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 Dezvoltării Urbane;  

 Văzând rapoartele Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 şi a 

„Ghidului Solicitantului” aprobat pentru Axa 1.1 a Programului 

OperaŃional Regional; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia şi indicatorii tehnico-

economici aşa cum rezultă din studiul de fezabilitate: 

„AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru 

creşterea siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în Parcul Drumul 

Taberei, 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 14 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA 

la H.C.L.S. 6 nr. 14/25.02.2010 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

Privind cheltuielile de capital necesar realizării obiectivului 

AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de supraveghere 

video pentru creştere siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în 

parcul Drumul Taberei Sector 6 Bucureşti 

 

 

 

 
Mii lei (cu TVA) Mii euro (cu TVA) 

1. Valoare totală a invesŃitiei 
din care construcŃii de montaj                                                       

1.631 380 
454 106 

curs valutar :1 euro = 4,2426 lei/euro  

2. Durata de realizare a investiŃiei 8 luni 

3. Eşalonarea investiŃiei 
Mii lei (cu TVA) Mii euro (cu TVA) 

AN I   
INV 1631 380 

C+M 454 106   

   

 

4. CapacităŃi 

 

 Număr de camere video : 13 bucăŃi 

 Număr de stâlpi suport : 13 bucăŃi 

 Număr switch : 2 bucăŃi 
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Număr dispecerate : 1 bucata 

Număr PC – uri industriale : 2 bucati 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 cofinanŃării Proiectelor „Modernizarea 

arhitecturală şi peisagistică” şi „AchiziŃionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi 

prevenirea criminalităŃii” în Parcul Drumul Taberei, 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 Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local; 

 În conformitate cu:  

� H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale; 

� OrdonanŃa Guvernului nr. 29/2007 privind modul 

de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi 

cofinanŃării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 

Fondul NaŃional de Dezvoltare, în bugetul instituŃiilor 
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implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃa, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

249/2007; 

� Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.  29/2007 

cu modificările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 – Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 

Domeniul de intervenŃie 1.1 – Planuri integrate de 

dezvoltare urbană; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. d) şi i), precum şi 

art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 

„Zona de AcŃiune Urbană Drumul Taberei”, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă cofinanŃarea Proiectelor „Modernizarea 

arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, 
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Bucureşti” şi ”AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de 

supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 

criminalitaŃii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”.  

 Art. 3. (1). Se aprobă contribuŃia proprie ce revine 

Consiliului Local al Sectorului 6, în cuantum de 2%, respectiv 

1.135.341,01 lei, din costurile eligibile aferente Proiectelor 

„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul 

Taberei, Sector 6, Bucuresti” şi „AchiziŃionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi 

prevenirea criminalitaŃii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, 

Bucureşti”. 

 (2). Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectelor 

„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul 

Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi ”AchiziŃionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi 

prevenirea criminalitaŃii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, 

Bucureşti”, inclusiv suportarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 6 a tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe 

parcursul implementării proiectului. 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 5. Consiliul Local al Sectorului 6 se angajează să 

respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării 

acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în 
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domeniul egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, 

eficienŃei energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 pentru 

semnarea DeclaraŃiei de Angajament, precum şi a documentelor 

ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în 

conformitate cu cerinŃele Ghidului solicitantului - Axa prioritară 1 - 

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. 

 Art. 7. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să 

reprezinte Consiliul Local al Sectorului 6 până la finalizarea 

implementării proiectului. 

 Art. 8. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 15 

Data: 25.02.2010 
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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 privind 

indicatorii caracteristici unor obiective de investiŃii în vederea 

includerii în Programul multianual de investiŃii de reabilitare 

termică a 300 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti  şi 

„Programul naŃional de reabilitare termică a unor blocuri de 

locuinŃe-condominii” pentru anii 2010, 2011 şi 2012, conform 

O.U.G.  nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe 

 

 Având în vedere adresa nr. 5634/22.02.2010 de la DirecŃia 

Generală de Trezorerie şi Datorie Publică din cadrul Ministerului 

de FinanŃe Publice cu referire la clarificările solicitate pentru 

autorizarea contractării împrumutului extern de la Banca 

Europeană de InvestiŃii. 

 Văzând raportul de specialitate al Comisiilor de Specialitate 

a Consiliul Local; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44, alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind 

finanŃele publice; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În conformitate cu H.C.L.S. 6 nr. 53/2009, cu modificările 

ulterioare, pentru aprobarea programului multianual de investiŃii 

privind Reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinŃe în 

sectorul 6, Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „d” 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 privind 

indicatorii caracteristici obiectivelor de investiŃii cuprinse în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 

vederea includerii în Programul multianual de investiŃii de 

reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 

Bucureşti şi „Programul naŃional de reabilitare termică a unor 

blocuri de locuinŃe-condominii” pentru anii 2010, 2011 si 2012. 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivelor de investiŃii specificate în 

Anexa prezentei se face din bugetul local şi/sau din alte surse 
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legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinaŃie, în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv:  

a) 50%  din alocaŃii de la bugetul de stat; 

b) 30% surse proprii ale Consiliului Local Sector 6, în 

conformitate cu H.C.L.S. 6 nr.  53/26.03.2009, pentru aprobarea 

programului multianual de investiŃii privind Reabilitarea termică a 

300 de blocuri de locuinŃe în sectorul 6, Bucureşti pentru anii 

2009, 2010, 2011, 2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) 20%  din fondul de reparaŃii al asociaŃiei de proprietari şi/sau 

din alte surse legal constituite. 

 Art. 3. 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, 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 16 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA 

la H.C.L.S. 6 nr. 16/25.02.2010 

 

LISTA DE PRIORITĂłI PENTRU FINANłAREA 

CHELTUIELILOR PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE 

REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINłE 

pentru 2010-2012 

 

Nr 
crt 

Adresa imobil 

N
r.

 A
pa

rt
am

en
te

 

Arie 
construită 
desfăşu 

rată 
-mp- 

Valoare cu TVA 

InvestiŃie C+M 

Mii LEI Mii LEI 

0 1 5 6 7 8 

1 Strada VirtuŃii Nr 3 bl R2A 42 3.900 1.320.324 1.232.116 

2 Aleea Valea Viilor nr. 7, bl. M40 65 3.278 1.147.171 1.073.016 

3 Strada Braşov nr 32 Bl A11 90 6.665 2.340.377 2.189.589 

4 Aleea Zorelelor nr. 8, bl. 9A 65 3.524 1.233.261 1.153.541 

5 Aleea Moineşti nr 3 bl 18 sc 5 19 1.117 378.154 352.891 

6 Strada Cetatea Histria nr. 2, bl. D1 60 5.972 2.089.964 1.954.866 

7 Aleea Istru nr. 2C, bl. A14B 120 6.785 2.419.397 2.265.890 

8 Aleea Baia de Arieş nr. 3, bl. 3, sc 7+8 20 2.500 846.362 789.818 

9 Aleea Parva nr. 9, bl. D18 60 5.580 1.952.780 1.826.549 

10 Bulevardul Constructorilor nr. 15, bl. H1 60 4.365 1.527.578 1.428.833 

11 Str. Mărgelelor nr. 104-110, bl. N34 58 4.300 1.455.742 1.358.487 

12 Strada PărăluŃelor nr. 7, bl. P22 35 3.000 1.015.634 947.782 

13 Aleea Dealul Măcinului nr. 1B, bl. 451 220 12.907 4.602.382 4.310.367 

14 Strada Dezrobirii nr. 12, bl. 23 60 5.000 1.749.803 1.636.693 

15 Aleea Lunca Cernei nr. 4, bl. D47 120 7.450 2.656.523 2.487.970 

16 
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 158A, bl. J, sc. 
D 40 3.850 1.303.397 1.216.320 

17 Aleea Istru nr. 5, bl. P4 42 3.740 1.266.157 1.181.568 

18 Strada Arieşul Mare nr. 3, bl. I 10 90 7.128 2.502.806 2.341.554 
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19 B-dul Iuliu Maniu nr. 190, bl. C1 118 10.961 3.908.477 3.660.489 

20 Str. Nic. Oncescu nr. 2B, bl. 101 52 5.293 1.791.917 1.672.203 

21 Str. Mărgelelor nr. 128-132, bl. M30 48 5.124 1.734.703 1.618.811 

22 Str. Târgu NeamŃ nr. 32, bl. A16 60 4.444 1.555.224 1.454.693 

23 Bulevardul Constructorilor nr. 33, bl. 33 40 3.800 1.286.470 1.200.524 

24 Str. Tărgu NeamŃ nr. 34, bl. A17 60 4.400 1.539.826 1.440.290 

25 Strada Ghirlandei nr. 5, bl. 46 60 5.250 1.837.293 1.718.527 

26 Str.Porumbacu nr.9, Bloc 31 108 8.850 3.107.441 2.907.232 

27 Strada VirtuŃii nr 15 bl R6A sc 4 33 3.170 1.073.186 1.001.489 

28 Drumul Taberei nr. 128, bl. TD18 66 4.642 1.624.517 1.519.506 

29 Aleea Sănduleşti nr. 1, bl. C1 68 4.700 1.644.814 1.538.491 

30 Aleea Sănduleşti nr. 3, bl. E16 55 4.954 1.677.150 1.565.104 

31 Aleea Sănduleşti nr. 5, bl. E15 55 4.954 1.677.150 1.565.104 

32 Strada VirtuŃii nr 6 bl R12 99 5.672 1.991.571 1.863.257 

33 Strada Dezrobirii nr 45 bl P17 67 5.262 1.841.597 1.722.554 

34 Aleea Lunca Siretului nr 8 bl M45 A 44 4.217 1.427.778 1.332.392 

35 Aleea Valea Siretului nr. 2, bl. P3 168 9.970 3.555.106 3.329.539 

36 Strada CetăŃuia nr. 1, bl. M21, sc. 4 65 3.413 1.194.415 1.117.207 

37 Str. Valea Bujorului nr. 1, bl. D9 80 6.865 2.402.479 2.247.179 

38 Aleea Parva nr 7 b l D17 60 6.632 2.320.938 2.170.909 

39 Intr.Jarului nr.2 , Bloc 52 40 3.672 1.243.136 1.160.085 

40 B-dul Iuliu Maniu nr. 148-152, bl. 35 80 7.110 2.488.219 2.327.377 

41 Bd.Uverturii nr.85 , Bloc O 14 96 9.045 3.175.910 2.971.290 

42 Strada Cetatea de Baltă nr. 131, bl. 1 20 2.282 772.559 720.946 

43 Strada Veteranilor nr. 13, bl. M6 120 9.620 3.430.303 3.212.654 

44 Calea Crangasi nr 25 bl 20 sc 2 39 4.217 1.427.778 1.332.392 

45 Strada Gârleni nr. 5, bl. C72 52 4.858 1.644.650 1.534.775 

46 Str.Paşcani nr.5, Bloc D7 60 5.602 1.960.479 1.833.751 

47 
Bulevardul Constructorilor nr. 20, bl. 20, 
sc. C 42 3.069 1.038.993 969.581 

48 
Bulevardul Constructorilor nr. 20, bl.20, 
sc A 42 3.069 1.038.993 969.581 

49 
Bulevardul Constructorilor nr. 20, bl.20, 
sc B 42 3.069 1.038.993 969.581 

50 Strada Apusului nr. 37, bl. D2 40 3.850 1.303.397 1.216.320 

51 Strada Răsăritului nr 1 bl 118 sc A 43 3.198 1.082.666 1.010.335 

52 B-dul Iuliu Maniu nr. 128-134, bl. 22 160 8.050 2.870.472 2.688.344 
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53 B-dul Iuliu Maniu nr. 14, bl. 13 222 21.184 7.553.798 7.074.518 

54 Drumul Taberei nr. 35, bl. F5 80 7.800 2.729.692 2.553.241 

55 Str. Drumul Taberei nr. 37, bl. Z43 66 4.450 1.557.324 1.456.657 

56 Strada Centurii nr. 1, bl. 16B 40 3.200 1.083.343 1.010.967 

57 
Strada Drumul Taberei nr. 39A, bl. 801, 
sc A 44 3.750 1.269.542 1.184.727 

58 Strada Porumbacu nr 9 bl 31 108 11.740 4.122.187 3.856.600 

59 
Str.Cetatea de Baltă nr.22 , Bloc O 6, 
sc.A 56 5.010 1.696.108 1.582.795 

60 Calea Crângaşi nr. 52, bl. 5 ICEM, sc. 2 36 3.010 1.019.019 950.941 

61 Bulevardul Timişoara nr. 35, bl. OD6 216 16.056 5.725.254 5.361.993 

62 Strada Valea Călugăreasca nr. 3, bl. D4 80 5.605 1.961.529 1.834.733 

63 Strada Drumul Taberei nr. 37A, bl. 802 66 4.862 1.701.508 1.591.520 

64 
Bulavardul Constructorilor nr. 24A, bl. 44, 
sc. A 26 2.670 903.914 843.526 

65 Strada Tincani nr. 3, bl. OS3 200 14.270 5.088.401 4.765.548 

66 Strada Cetatea Histria nr. 4, bl. D2 120 8.300 2.959.617 2.771.833 

67 B-dul Uverturii nr. 85, bl. O14 94 8.230 2.889.744 2.703.562 

68 Calea Giuleşti nr 113 bl B21 38 1.770 599.261 559.226 

69 B-dul Iuliu Maniu nr 11A bl D3 80 7.466 2.612.928 2.444.024 

70 Strada Ceahlău nr. 21, bl. 67, sc. 2 54 4.154 1.406.314 1.312.362 

71 Calea Crăngaşi nr 50 bl 6 ICEM 34 2.000 677.089 631.854 

72 Bulevardul Timişoara nr. 85, bl. M42 66 3.692 1.292.054 1.208.534 

73 Strada Baia de Arieş nr. 7, bl. 12, sc C 36 3.273 1.108.057 1.034.030 

74 Calea Giuleşti nr. 24, bl. Z2 66 4.800 1.679.810 1.571.225 

75 Calea Giuleşti nr. 26, bl. OD4 35 2.444 827.403 772.126 

76 Strada Arieşul Mare nr. 1, Bl. J 5 30 2.177 737.012 687.774 

77 Str.Valea Roşie nr.7, Bloc Z 6 66 4.785 1.674.561 1.566.315 

78 Strada Valea Roşie nr. 9, bl. Z5 66 4.785 1.674.561 1.566.315 

79 Bulevardul Timisoara nr. 49, bl. C6 80 8.162 2.856.378 2.671.737 

80 Strada Cetatea Histria nr. 7, bl. MIIb8/16 88 5.500 1.931.178 1.806.755 

81 B-dul Iuliu Maniu nr. 152, bl. K 66 6.240 2.183.754 2.042.593 

82 Aleea Istru nr. 3, bl. P3 40 3.740 1.266.157 1.181.568 

83 Bulevardul Uverturii nr. 2, bl. R1, sc. 1 27 2.900 981.779 916.189 

84 Str.Bozieni nr.9, Bloc 830 bis 176 10.500 3.744.093 3.506.535 

85 Str.Cetatea de Baltă nr.139-143 , Bloc 6 140 11.951 4.261.491 3.991.105 

86 
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 51, bl. 22B, sc 
D 56 7.664 2.594.606 2.421.266 

87 Bd.Iuliu Maniu nr.144-146, Bl. 34 80 7.130 2.495.218 2.333.924 
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88 Bulevardul 1 Mai nr 39 bl C15 44 3.300 1.117.197 1.042.560 

89 Aleea Arheologilor nr. 6, bl. C5 40 2.700 914.070 853.004 

90 Aleea Obcina Mică nr. 5, bl. A5 60 4.495 1.573.072 1.471.387 

91 Aleea Poiana Vadului nr. 1, bl. OD8 108 8.339 2.928.017 2.739.368 

92 Str.Pravat nr.20 , Bloc P9 160 10.380 3.701.304 3.466.461 

93 Strada Braşov nr 17 bl P12 160 7.126 2.540.991 2.379.769 

94 Aleea Parva nr. 7, bl. D17 60 5.580 1.952.780 1.826.549 

95 Str.Tg.NeamŃ nr.15-17, A15 90 6.718 2.358.846 2.206.869 

96 Aleea Romancierilor nr.2, bloc Z16 66 4.752 1.663.012 1.555.513 

97 Strada Gârleni nr. 8, bl. C83 52 4.320 1.462.513 1.364.806 

98 Aleea Parva nr. 4, bl. D12 40 3.750 1.269.542 1.184.727 

99 Strada Apusului nr 33 bl D4 40 1.874 634.433 592.048 

100 Str. Cetatea de Baltă nr. 126, bl. 11 30 2.700 914.070 853.004 

101 Strada Chilia Veche nr.8, bl. A7 90 6.618 2.323.734 2.174.019 

102 
Aleea Lunca 
Cernei nr. 1, bl. A36 90 6.050 2.124.296 1.987.430 

103 Strada Arieşul Mare nr. 7, bl. 31 70 4.500 1.574.822 1.473.024 

104 Aleea Zvoristea nr 1 bl D29 90 5.587 1.961.726 1.835.334 

105 Strada Politehnicii nr. 3, bl. I 2 60 4.268 1.493.631 1.397.081 

106 
Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825 bis, 
sc, 2 44 3.410 1.154.437 1.077.312 

107 Strada Roşia Montană nr 3 bl M20 sc 2 36 3.780 1.279.699 1.194.205 

108 Strada Centurii nr. 9, bl. 113, sc B+C 108 8.670 3.044.238 2.848.102 

109 
Strada Bogdan Şerban Stan nr. 5, bl.306-
307 70 4.156 1.454.436 1.360.419 

110 Strada Ceahlău nr. 21, bl. 67, sc. 1 54 4.778 1.617.566 1.509.500 

111 Strada Mehadia nr 18 bl 21 sc B 54 4.697 1.590.144 1.483.910 

112 Calea Crăngaşi nr. 36, bl. 13ICEM, sc. 1 54 4.500 1.523.451 1.421.673 

113 
Bulevardul Constructorilor nr 24 A bl 
44sc C 54 5.200 1.760.432 1.642.822 

114 Bd.Ghencea nr.32, Bloc C66 40 3.630 1.228.917 1.146.816 

115 Strada Partizanilor nr. 4, bl. M3 108 8.450 2.966.991 2.775.832 

116 Str. Saidac Ghe. nr. 6, bl. 34 86 6.310 2.215.588 2.072.840 

117 Strada Cernişoara nr. 5-13, bl. 56 76 7.050 2.467.222 2.307.737 

118 Str. Drumul Taberei nr. 65, bl. A6 90 6.700 2.352.526 2.200.956 

119 Strada Cetatea de Baltă nr. 12. Bl. 27 60 6.405 2.241.497 2.096.604 

120 Strada Obcina Mare nr. 1A, bl. A2 30 2.700 914.070 853.004 

121 Str.Hanul AncuŃei nr. 3, bl. 147, sc. 2 19 2.000 677.089 631.854 

122 Strada Apusului nr. 35, bl. D3 40 4.012 1.358.241 1.267.500 
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123 Aleea Istru nr. 2, bl. A13 60 4.430 1.550.325 1.450.110 

124 
Strada Fabricii nr. 6, bl. 25/III 
 88 7.000 2.457.863 2.299.506 

125 Aleea Callatis nr. 1, bl. A14A 120 8.875 3.164.650 2.963.857 

126 
Strada Cetatea Histria nr. 3, bl. M II b 
8/14 88 6.195 2.175.208 2.035.063 

127 Strada Paşcani nr. 3, bl. D6 60 5.610 1.963.278 1.836.369 

128 Str. Drumul Taberei nr. 104, bl. M17 65 3.434 1.201.764 1.124.081 

129 Strada Delineşti nr. 1, bl. B35 90 6.700 2.352.526 2.200.956 

130 Str. Drumul Taberei nr. 109, bl. A7 90 6.700 2.352.526 2.200.956 

131 Str. Târgu NeamŃ nr. 2A, bl. B31 72 6.720 2.351.735 2.199.715 

132 
Strada Cupolei nr. 2, bl. 105, sc. E+F 
 85 5.600 1.966.290 1.839.605 

133 Strada Târgu NeamŃ nr. 1, bl. D9 60 5.620 1.966.778 1.839.643 

134 
Str. Dealul ługulea nr. 25, bl. F8 
 70 6.280 2.197.752 2.055.686 

135 Bulevardul 1 Mai nr. 22, bl. 4 S14 120 8.900 3.173.565 2.972.206 

136 Aleea Lunca Siretului nr 4  bl D43 90 6.000 2.106.739 1.971.005 

137 Strada Baia de Arieş nr. 3, bl. 5B, sc A 44 3.274 1.108.395 1.034.346 

138 Str.Tg.NeamŃ nr. 36, Bl. A18 60 4.485 1.569.573 1.468.113 

139 
Strada Oboga nr. 3, bl. 155A, sc. 2 
 48 3.500 1.184.906 1.105.745 

140 Strada Dezrobirii nr. 44, bl. O9 206 17.298 6.168.126 5.776.766 

141 
Strada DreptăŃii nr. 16, bl. P8 
 48 3.200 1.083.343 1.010.967 

142 Strada DreptăŃii nr. 28, bl. F6, sc 1+2 35 2.400 812.507 758.225 

143 
Strada Răsăritului nr. 4, bl. 116 
 33 3.600 1.218.761 1.137.338 

144 Strada Valea Oltului nr. 10, bl. A27 90 6.622 2.325.138 2.175.333 

145 Aleea Valea lui Mihai nr 1 bl D1 60 6.181 2.163.267 2.023.430 

146 
Strada Chilia 
Veche nr. 6, bl. A8 90 6.718 2.358.846 2.206.869 

147 
Strada Dealul ługulea nr. 46-50, bl. 12 
Uverturii 120 9.610 3.426.737 3.209.315 

148 
Strada Drumul Taberei nr. 35A, bl. 803, 
sc C 42 4.100 1.388.033 1.295.302 

149 Strada Sănduleşti nr. 9, bl. Z14 66 4.752 1.663.012 1.555.513 

150 Strada łincani nr. 7, bl. Z25 66 4.200 1.469.834 1.374.822 

151 
Strada Vlădeasa nr. 3, bl. C68 
 44 4.440 1.503.138 1.402.717 

152 Str. Drumul Taberei nr. 29, bl. F2 120 9.725 3.467.744 3.247.720 

153 
Str. Drumul Taberei nr. 57, bl. R4 
 88 7.172 2.518.256 2.356.008 

154 
Aleea Timişul de sus nr. 2, bl. A30 
 90 6.680 2.345.503 2.194.386 

155 Drumul Taberei nr. 53, bl. R6 88 6.500 2.282.301 2.135.255 

156 Strada Vintilă Mihăilescu nr 19 bl 62 sc A 54 2.151 728.040 679.402 
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157 Bulevardul Ceahlău nr. 24, bl. 106, sc. 3 52 4.570 1.547.149 1.443.787 

158 
Bulevardul Constructorilor nr 24 A bl 44 
sc A 54 5.200 1.760.432 1.642.822 

159 Str. Valea Argeşului nr. 11, bl. A6 60 4.100 1.434.838 1.342.088 

160 
Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 5A, 
bl. 107 44 4.200 1.421.887 1.326.894 

161 Strada Porumbacu nr 72 bl 89 54 4.721 1.598.252 1.491.477 

162 Strada Valea Călugărească nr. 1, bl. D5 80 7.400 2.589.708 2.422.305 

163 Aleea CetăŃuia nr. 12, bl. 25/II 58 5.720 1.936.475 1.807.104 

164 Aleea Moineşti nr. 5, bl. 20 48 4.260 1.442.200 1.345.850 

165 Strada Ion Manolescu nr. 4, bl. 131, sc 3 44 3.900 1.320.324 1.232.116 

166 
Strada Vintilă Mihăilescu nr 19 b l 62 sc 
B 54 4.945 1.674.103 1.562.260 

167 Aleea Meseriaşilor nr. 5, bl. C80 52 4.473 1.514.310 1.413.143 

168 Aleea Arutela nr. 1, bl. D1, sc. A+B+D 30 2.920 988.550 922.508 

169 B-dul Uverturii nr. 43, bl. 1 200 15.877 5.661.426 5.302.215 

170 Strada Dezrobirii nr. 43, bl. P19 48 4.211 1.425.611 1.330.370 

171 
Strada Raul Dorna nr. 2A, bl. A1 
 30 2.700 914.070 853.004 

172 Strada Drumul Sării nr. 6, bl. V58 34 2.830 958.081 894.074 

173 
Strada Basmului nr. 3-5, bl. 108A 
 108 7.330 2.573.733 2.407.911 

174 Aleea BăiuŃ nr. 13, bl. A34 60 4.390 1.536.327 1.437.016 

175 Strada Dealul ługulea nr. 24-30, bl. 16 60 5.400 1.889.787 1.767.628 

176 Strada Cetatea de Baltă nr. 145, bl. 5 40 3.760 1.272.928 1.187.886 

177 Strada Politehnicii nr. 1, bl. I 1 60 3.730 1.305.353 1.220.973 

178 Strada Timişul de Jos nr 3 bl A24 60 3.414 1.194.765 1.117.534 

179 Strada Răsăritului nr. 1, bl. 118, sc. B 53 3.734 1.264.126 1.179.672 

180 Strada PărăluŃelor nr. 2B, bl. D1 32 3.346 1.132.770 1.057.093 

181 Str. Drumul Taberei nr 140 bl 76 30 3.625 1.227.329 1.145.334 

182 Str. Saidac Ghe. nr. 2, bl. 12 91 5.200 1.825.841 1.708.204 

183 
Strada Drumul Taberei nr 35 A bl 803 sc 
A+B 86 9.420 3.307.581 3.094.478 

184 Drumul Taberei nr.59, Bloc TD 48 66 5.260 1.840.792 1.721.801 

185 Strada Sibiu nr. 1, bl. C5 294 22.280 7.944.610 7.440.534 

186 Strada Braşov nr 20 bl OD1 232 19.080 6.803.553 6.371.875 

187 
Strada Cara Anghel nr 1 bl C90 sc B 
 52 4.064 1.375.845 1.283.928 

188 Strada Paşcani nr. 1, bl. D5 60 5.636 1.972.377 1.844.880 

189 
Aleea Callatis nr. 6, bl. A15 
 60 4.554 1.593.720 1.490.700 

190 Str. Crângaşi nr. 34, bl. 15ICEM, sc 1 72 8.018 2.805.983 2.624.601 
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191 Aleea Callatis nr. 3, bl. A14 60 4.444 1.555.224 1.454.693 

192 Bulevardul Constructorilor nr 16 bl H2 60 4.365 1.527.578 1.428.833 

193 Intrarea Viforului nr 5 bl 12 sc 2-7 87 6.100 2.141.852 2.003.855 

194 Strada Obcina Mare nr. 4, bl. OS2 200 16.090 5.737.377 5.373.348 

195 
Drumul Taberei 95, Bloc TD11 
 66 4.664 1.632.216 1.526.707 

196 Aleea Callatis nr. 12, bl. A12 60 4.430 1.550.325 1.450.110 

197 Str. Valea Argeşului nr. 3, bl. D11 100 8.300 2.914.323 2.726.557 

198 
Aleea Valea Bujorului nr. 2, Bloc D10 
 80 7.435 2.601.956 2.433.762 

199 Str. Latea Gheorghe nr. 8, bl. C52 80 7.766 2.717.793 2.542.111 

200 
Str.Dealul ługulea nr.38-40, Bloc 13-14 
 80 7.140 2.498.718 2.337.197 

201 Strada Valea Călugărească nr.5, bl. A6 60 4.445 1.555.574 1.455.020 

202 Str. Valea IalomiŃei nr. 1A, bl. C18A 132 8.104 2.889.727 2.706.377 

203 Aleea BăiuŃ nr 2 bl A19 90 6.600 2.317.413 2.168.106 

204 
Strada Segarcea nr 1 bl A11 
 90 4.114 1.444.521 1.351.452 

205 Strada Nucşoara nr 9 bl 40 60 3.725 1.303.603 1.219.336 

206 Strada Drumul Taberei nr. 46, bl. OS2 120 8.600 3.066.591 2.872.019 

207 Strada VirtuŃii nr. 13, bl. R5B 105 5.500 1.931.178 1.806.755 

208 Strada VirtuŃii nr. 6, bl. R12 99 5.672 1.991.571 1.863.257 

209 Strada Vistiernic Stavrinos nr. 15, bl. 55 100 7.130 2.503.509 2.342.211 

210 
Strada Vistiernic Stavrinos nr 21 bl 53 sc 
D+E 40 2.200 744.798 695.040 

211 B-dul Iuliu Maniu nr. 184A, bl. G2 44 5.038 1.705.588 1.591.641 

212 Strada Vlădeasa nr. 7, bl. C34 54 4.644 1.572.201 1.467.166 

  TOTAL GENERAL 15.674 1.224.568 
427.460.6

26 399.758.959 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 Programului anual de sterilizare/castrare a 

animalelor comunitare (câini şi pisici) fără stăpân din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului 

consilierilor locali ai P.N.L. precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Gospodărie Comunitară şi RelaŃii cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector  6;  

 łinând cont de prevederile Legii nr. 205/2004 privind 

protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozitiile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului 

de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 

227/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTÃRÃŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Programul anual de sterilizare/castrare a 

animalelor comunitare (câini şi pisici) din Sectorului 6 şi 

suportarea din bugetul local a cheltuielilor aferente în cuantum de 

100.000 lei pentru 1.000 de animale.  

 Sumele alocate vor fi folosite strict pentru materialele 

necesare sterilizării/castrării a animalelor comunitare (câini şi 

pisici) din Sectorului 6. 

 Art. 2. OperaŃiunile de sterilizare/castrare vor fi realizate de 

către personalul Biroului Control Sanitar Veterinar şi Fitosanitar 

din cadrul Directiei Gospodărie Comunitară şi RelaŃii cu 

AsociaŃiile de Proprietari  prin intermediul cabinetului propriu din 

Str. Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, parter. 

 Art. 3. Toate activităŃile de sterilizare/castrare vor fi 

consemnate în Registrul de operaŃiuni conform Anexei nr. 1, iar 

solicitantul va completa Acordul de sterilizare conform Anexei nr. 2.  

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. În primele 5 zile calendaristice ale fiecărei luni Biroul 

Control Sanitar Veterinar şi Fitosanitar va transmite Consiliului 

Local Sector 6 copia Registrului de operaŃiuni aferent lunii 

anterioare.  

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Gospodărie 

Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să numească un 

şef de proiect, coordonator al acestei acŃiuni. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 17 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 17/25.02.2010 

 
Nr.  
crt. 

Data Date solicitant, nume, adresa,  
CNP, seria CI/BI, nr. 

Date animal specie, rasa,  
vârstă, sex, culoare,  
nr. crotal 

Diagnostic Tratament Semnătura 
solicitantului 

 
 
 

      

 
 
 

      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 17/25.02.2010 

 

ACORD DE STERILIZARE 

 

Subsemnatul…………………am efectuat astăzi…………. 

operaŃia de………….……………..la……….…………..având 

următoarele semnalmente…………………………………………... 

…………………...…………...…………………………….ca urmare 

a solicitării dl/dnei……………………………………………………. 

domiciliat/ă în…..……………….……Str……….……………….., 

nr………, bl…….., etaj……, ap….….. Sector….…..posesor al/a 

CI/BI nr.…………….seria………, CNP…………………………….. 

Solicitantul se obligă după preluarea animalului să-i asigure 

acestuia bunăstarea conform legislaŃiei în vigoare, precum şi 

supravegherea acestuia 48 de ore postoperator. 

 

Data:                                                    Semnătura solicitantului, 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 Bugetul 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 

persoanelor cu handicap; 
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 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 locuinte; 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. 4 

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

republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul Local de venituri şi cheltuieli al 

sectorului 6 pe anul 2010 în sumă de 733.297,00 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 81.775,00 mii lei, atât la venituri cât şi la 

cheltuieli (Anexa 10/02). 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul instituŃiilor finanŃate integral din 

venituri proprii al sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de  

33.000,00 mii lei (Anexa 10/07). 
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 Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local al sectorului 6 pe anul 2010, în 

sumă de 41.230,00 mii lei  (Anexa 10/05). 

 Art. 5. Se aprobă Bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al sectorului 6 pe anul 2010, în sumă de 6.331,00 

mii lei (Anexa 10/04). 

 Art. 6. Se aprobă Bugetul creditelor interne al sectorului 6 

pe anul 2010, în suma de 86.103,00 mii lei (Anexa 10/03). 

 Art. 7. Se aprobă listele de investiŃii pe anul 2010, conform 

Anexelor  1, 1a şi 1b. 

 Art. 8. Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform anexei nr. 2, anexele 

10/01, 10/02, 10/03, 10/04, 10/05, 10/07, 1, 1a şi 1b  fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 9. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:18 

Data: 25.02.2010 
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Anexă la  
Hotărârea nr.18/25.02.2010 

 
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI 

PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE  
PE ANUL 2010 

 
DENUMIREA  INDICATORILOR 

Cod  
indicator AN Trim I Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17) 00.01 733.297 270.744 241.435 143.351 77.767 

VENITURI PROPRII (cod 00.12-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 555.088 204.161 170.110 117.556 63.261 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12) 00.02 682.406 258.049 210.161 137.207 76.989 
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+ 00.11) 00.03 676.454 256.138 208.700 135.940 75.676 
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     

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     
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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 90.302 41.101 13.100 24.101 12.000 

Impozite şi  taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 90.302 41.101 13.100 24.101 12.000 

Impozit şi taxa pe clădiri ( cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02 ) 07.02.01 80.000 37.000 11.500 21.800 9.700 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 17.000 12.000 1.500 1 800 1.700 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 63.000 25.000 10.000 20.000 8.000 

Impozit şi taxa pe teren ( cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03 ) 07.02.02 8.702 3.701 1.300 1 801 1 900 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 2.700 1.200 500 600 400 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 07.02.02.02 6.000 2.500 800 1.200 1.500 

Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 2 1 0 1 0 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 1 000 250 250 250 250 

Alte impozite şi taxe  pe proprietate 07.02.50 600 150 50 250 150 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 160.238 66.068 47.631 26.356 20.183 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 129.838 54.768 40.931 20.156 13.983 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeŃelor 11.02.01 0     
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului 
Bucureşti 

11.02.02 
129.838 54.768 40.931 20.156 13.983 

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      
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Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 12.02 400 100 100 100 100 

Taxe hoteliere 12.02.07 400 100 100 100 100 

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50) 15.02 500 200 100 100 100 

Impozit pe spectacole 15.02.01 500 200 100 100 100 

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 29.500 11.000 6.500 6.000 6.000 

Taxa asupra  mijloacelor de transport ( cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 16.02.02 19.500 8.500 4.000 3.500 3.500 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 9 500 5.500 1.500 1 500 1.000 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 10 000 3.000 2.500 2 000 2.500 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare 16.02.03 10.000 2 500 2 500 2 500 2 500 
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 2.000 1 000 1 500 1 500 

Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 6 000 2.000 1 000 1 500 1 500 

Alte impozite şi taxe 18.02.50 6 000 2.000 1 000 1 500 1 500 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 5 952 1.911 1.461 1 267 1 813 

C1. Venituri din proprietate (cod 30.02+ 31.02) 00.13 1.501 401 400 400 300 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 1.500 400 400 400 300 

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 1.500 400 400 400 300 

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 1 0 0 0 

Alte venituri din dobânzi 31.02.03 1 1   0 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 4 451 1.510 1 061 867 1 013 
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Venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 530 186 182 7 155 

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 25 10 5 5 5 

ContribuŃia părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 500 175 176 0 149 

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 2.100 600 500 500 500 

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.100 600 500 500 500 

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 0     

Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd.65 la rd.68) 35.02 721 205 205 205 106 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 35.02.01 700 200 200 200 100 
PenalităŃi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraŃiei de impozite şi 

taxe 35.02.02 1    1 
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate 

odată cu  confiscarea potrivit legii 35.02.03 0     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 35.02.50 20 5 5 5 5 

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 1 100 519 174 155 252 

Venituri din aplicarea prescripŃiei extinctive 36.02.01 100 25 25 25 25 

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 1 000 494 149 130 227 

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     
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II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)  00.15 2 520 880 880 505 255 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 2 520 880 880 505 255 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice 39.02.01 20 5 5 5 5 

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 2 500 875 875 500 250 

III. OPERAłIUNI FINANCIARE (40.02) 0.16 0 0 0 0 0 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50) 40.02 0 0 0 0 0 

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casă 40.02.11 0     

IV.  SUBVENłII (cod 00.18) 00.17 48 371 11 815 30 394 5 639 523 

SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 48 371 11 815 30 394 5 639 523 

SubvenŃii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 47 615 11 209 30 244 5 639 523 

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     
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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 23 815 8 829 8 824 5 639 523 

FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 19 415 7 500 7 500 4 415 0 

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      

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 45.02 756 606 150 0 0 
Fondul Social European 45.02.02 756 606 150 0 0 

Fondul Social European - sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 0     
Fondul Social European - PrefinanŃare 45.02.02.03 756 606 150   

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) 49.02 733 297 288 323 208 514 133 109 103 351 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 633 988 232 393 191 680 119 508 90 407 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL () 10 207 043 77 714 60 715 38 648 29 966 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII () 20 243 625 95 391 69.395 47 094 31 745 
TITLUL III DOBÂNZI () 30 47 124 18 324 9.600 9 600 9 600 

Dobânzi aferente datoriei publice interne () 30.01 47 124 18 324 9.600 9 600 9 600 

Dobânzi aferente datoriei publice externe () 30.02 0 0 0 0 0 

Alte dobânzi () 30.03 0 0 0 0 0 
TITLUL IV SUBVENłII () 40 0 0 0 0 0 
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif () 40.03 0 0 0 0 0 
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 10 000 10 000 0 0 0 
Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale () 

50.04 10 000 10 000 0 0 0 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.176+196+225+269+308+332+3714071+443+500+540+569) 51 72 000 13 218 35 345 11 226 12 211 
Transferuri curente () 51.01 72 000 13 218 35 345 11 226 12 211 
Transferuri către instituŃii publice () 51.01.01 48 200 10 838 13 925 11 226 12 211 
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 2 380 21 420 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 
Proiecte din fondul social european 

56.02 756 606 150 0 0 
FinanŃare de la Uniunea Europeană 

56.02.02 756 606 150 0 0 
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TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 
57 31 135 11 275 11 075 7 290 1 495 

Ajutoare sociale () 57.02 31 135 11 275 11 075 7 290 1 495 

Ajutoare sociale în numerar () 57.02.01 23 335 8 700 8 700 5 515 420 

Ajutoare sociale în natură () 57.02.02 7 800 2 575 2 375 1 775 1 075 

 59 12 305 3 865 3 400 2 650 2 390 
Burse () 

59.01 2 505 1 115 650 450 290 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale () 59.02 0 0 0 0 0 

Programe pentru tineret 59.08 0 0 0 0 0 

AsociaŃii şi fundaŃii () 59.11 6.800 1 700 1 700 1 700 1 700 

 SusŃinerea cultelor () 59.12 3 000 1 050 1 050 500 400 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical () 59.15 0 0 0 0 0 
  

59.22 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 68 525 48 237 9 141 5 904 5 243 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 68 525 48 237 9 141 5 904 5 243 
Active fixe () 

71.01 68 525 48 237 9 141 5 904 5 243 
ConstrucŃii() 

71.01.01 50 094 34 217 6 972 4 616 4 289 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport() 71.01.02 3 118 917 1 066 683 452 

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale() 71.01.03 430 265 86 79 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)() 71.01.30 14 883 12 838 1 017 526 502 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE () 

72 0 0    
Active financiare () 

72.01 0 0    

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale () 72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE () 79 30 784 7 693 7 693 7 697 7 701 
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     
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 31 376 7 844 7 844 7 844 7 844 

Rambursări de credite externe () 81.01 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite interne () 81.02 31 376 7 844 7 844 7 844 7 844 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -592 -151 -151 -147 -143 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -592 -151 -151 -147 -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 () 50.02 148 683 73 036 30 738 23 468 21 441 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe () 51.02 82 559 42 763 18.638 12 128 9 030 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 71 097 36 021 15 529 11 041 8 506 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 24 444 7 717 6 097 5 842 4 788 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 46 653 28 304 9.432 5 199 3 718 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente () 

51.01 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 11 662 6 792 3 159 1 137 574 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 11 662 6 792 3 159 1 137 574 
Active fixe() 

71.01 11 662 6 792 3 159 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 4 207 3 792 241 100 74 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 -200 -50 -50 -50 -50 
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -200 -50 -50 -50 -50 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -200 -50 -50 -50 -50 

Din total capitol:    82 559 42 763 18.638 12 128 9 030 

AutorităŃi executive şi legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 82 559 42 763 18.638 12 128 9 030 

AutorităŃi executive 51.02.01.03 82 559 42 763 18.638 12 128 9 030 

  0     

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 18 500 11 649 2 400 1 690 2 761 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 18 500 11 649 2 400 1 690 2 761 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ () 50 10 000 10 000 0 0 0 
Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale  

50.04 10 000 10 000 0 0 0 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 8 500 1.649 2.400 1 690 2 761 
Transferuri curente () 51.01 8 500 1.649 2.400 1 690 2 761 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 8 500 1.649 2.400 1 690 2 761 
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     
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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:  18 500 11 649 2.400 1 690 2 761 

Fond de rezervă bugetara la dispoziŃia autorităŃilor locale 54.02.05 10 000 10 000 0 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 1.649 2.400 1 690 2 761 

Alte servicii publice generale 54.02.50 0     

  0     

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi () 55.02 47 624 18 624 9 700 9 650 9 650 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 47 624 18 624 9 700 9 650 9 650 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 500 300 100 50 50 

Dobânzi 30 47 124 18 324 9.600 9 600 9 600 

Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 47 124 18 324 9.600 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     
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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 31 400 7 550 9 253 7 308 7 289 

Apărare (cod 60.02.02) 60.02 400 139 99 83 79 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 400 139 99 83 79 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 400 139 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 0 0 0 0 0 

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     

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 31 000 7 411 9 154 7 225 7 210 
 CHELTUIELI CURENTE () 

01 31 000 7 411 9 154 7 225 7 210 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 0 0 0 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 150 58 51 23 18 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 30 700 7 203 9 103 7 202 7 192 
Transferuri curente () 

51.01 30 700 7 203 9 103 7 202 7 192 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 30 700 7 203 9 103 7 202 7 192 

CHELTUIELI DE CAPITAL () 70 150 150 0 0 50 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 150 150 0 0 50 
Active fixe() 

71.01 150 150 0 0 50 
ConstrucŃii 

71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 150 150 0 0 50 

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:  31 000 7 411 9 154 7 225 7 210 
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Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03 30 700 7 203 9 103 7 202 7 192 

PoliŃie comunitară 61.02.03.04 30 700 7 203 9 103 7 202 7 192 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 61.02.05 300 208 51 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) 64.02 320 282 119 577 94 819 62 521 43 365 

ÎnvăŃământ (cod 65.02.03+ 65.02.04+ 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 146 445 65 844 46 585 21 146 12 870 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 145 950 65 688 46 429 21 005 12 828 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 109 000 48 335 35.952 15 177 9 536 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 30 000 14 393 8.427 4 578 2 602 
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 56.02 445 445 0 0 0 

FinanŃare de la Uniunea Europeană 56.02.02 445 445   0 
TITLUL VIII  ASISTENłĂ SOCIALĂ () 

57 4 000 1 400 1 400 800 400 

 Ajutoare sociale () 57.02 4 000 1 400 1 400 800 400 

 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 4 000 1 400 1 400 800 400 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.287+288) 59 2 505 1 115 650 450 290 

Burse  59.01 2 505 1 115 650 450 290 

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 
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Active fixe()  
71.01 495 156 156 141 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     

Din total capitol:  146 445 65 844 46 585 21 146 12 870 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02) 65.02.03 59 942 26 171 19 194 9 467 5 110 

ÎnvăŃământ preşcolar 65.02.03.01 31 363 14 037 10 030 4 409 2 887 

ÎnvăŃământ primar 65.02.03.02 28 579 12 134 9 164 5 058 2 223 

ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 77 538 36 103 24 413 10 290 6 732 

ÎnvăŃământ secundar inferior    65.02.04.01 25 855 11 792 8 533 3 158 2 372 

ÎnvăŃământ secundar superior  65.02.04.02 29 917 14 149 9.107 4 097 2 564 

ÎnvăŃământ profesional 65.02.04.03 21 766 10 162 6.773 3 035 1 796 

ÎnvăŃământ postliceal 65.02.05 0     

ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 8 965 3 570 2.978 1 389 1 028 

ÎnvăŃământ special 65.02.07.04 8 965 3 570 2.978 1 389 1 028 

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 29 24 24 23 
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CHELTUIELI CURENTE () 01 100 29 24 24 23 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 100 29 24 24 23 

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 

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 29 24 24 23 

Alte cheltuieli în domeniu sănătăŃii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 0     
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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 63 737 17 131 16 207 15 274 15 125 
CHELTUIELI CURENTE(rd. 345 la 346 + 353) 

01 56 330 14 516 14 343 13 810 13 661 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12 650 3.249 3.138 3 136 3 127 

TITLUL IІ BUNURI ŞI SERVICII  20 35 680 8 939 8 919 8 913 8 909 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE(rd 348) 
 51 5 000 1 278 1 236 1 261 1 225 
Transferuri curente (rd 349) 

51.01 5 000 1 278 1 236 1 261 1 225 
Transferuri către instituŃii publice  

51.01.01 5 000 1 278 1 236 1 261 1 225 
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 3 000 1 050 1 050 500 400 
Programe pentru tineret  

59.08 0  0 0 0 
SusŃinerea cultelor  

59.12 3 000 1 050 1 050 500 400 
ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical 

59.15 0     
 

59.22 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 359) 

70 7 607 2 665 1 914 1 514 1 514 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 360) 

71 7 607 2 665 1 914 1 514 1 514 
Active fixe (rd 361 la 364) 

71.01 7 607 2 665 1 914 1 514 1 514 
ConstrucŃii  

71.01.01. 4 900 1 500 1 400 1 000 1 000 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport  

71.01.02 1 257 315 314 314 314 
Mobilier, aparatură şi alte active corporale  

71.01.03 0  0 0 0 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale ) 

71.01.30 1 450 850 200 200 200 
OPERAłIUNI FINANCIARE  

79 -200 -50 -50 -50 -50 
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  
81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  
81.01  0     

Rambursări de credite interne  
81.02 0     

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -200 -50 -50 -50 -50 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -200 -50 -50 -50 -50 

Din total capitol:  63 737 17 131 16 207 15 274 15 125 

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 14 803 13 921 13 513 13 500 

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 14 803 13 921 13 513 13 500 

Servicii religioase 67.02.06 3 000 1 050 1 050 500 400 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 5 000 1 278 1 236 1 261 1 225 

  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) 68.02 110 000 36 573 32 003 26.077 15 347 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 108 657 35 533 31 673 26 092 15 359 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 48 949 15 306 12 553 11 532 9 558 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 25 462 8 491 7 595 6 370 3 006 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente (rd.393) 

51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 0         
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.395) 

55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne.(rd.396 la 398) 55.01 0 0 0 0 0 

Programe cu finanŃare rambursabilă 55.01.03 0         

Programe PHARE  55.01.08 0         

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0         

Proiecte din fondul social european 56.02 311 161 150 0 0 

FinanŃare de la Uniunea Europeană 56.02.02 311 161 150  0 
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALĂ (rd.400) 

  57 27 135 9 875 9 675 6 490 1 095 

Ajutoare sociale (rd.401+402) 57.02 27 135 9 875 9 675 6 490 1 095 

 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 23 335 8 700 8 700 5 515 420 
  

57.02.02 3.800 1 175 975 975 675 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.404)   59 6 800 1 700 1 700 1 700 1 700 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 6 800 1 700 1 700 1 700 1 700 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.406)   70 1 410 1 060 350 0 0 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.407) 

  71 1 410 1 060 350 0 0 

 Active fixe(rd.387 la 390)  71.01 1 410 1 060 350 0 0 
ConstrucŃii 

71.01.01 500 500 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 250 250 0 0 0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 660 310 350 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE   79 -67 -20 -20 -15 -12 
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE   81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe   81.01 0         

Rambursări de credite interne   81.02 0         

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -67 -20 -20 -15 -12 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -67 -20 -20 -15 -12 

Din total capitol:    110 000 36 573 32 003 26.077 15 347 

AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 4 403 1 717 1 255 988 443 

AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02) 68.02.05 42 643 14 988 13 536 9 763 4 356 

AsistenŃă socială  în  caz de invaliditate 68.02.05.02 42 643 14 988 13 536 9 763 4 356 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii 68.02.06 18 067 5 886 4 949 4 558 2 674 

Ajutoare pentru locuinŃe 68.02.10 0         

Creşe 68.02.11 10 307 3 430 3 072 2 586 1 219 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02) 68.02.15 2 000 600 600 500 300 

Ajutor social 68.02.15.01 2 000 600 600 500 300 

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0         

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei  sociale 68.02.50 32 580 9 952 8 591 7 682 6 355 

   0     
Partea a IV-a  SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI APE (cod 
70.02+74.02) 69.02 181 305 56 132 67 156 33 282 24 735 
LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (70.02.03+ 70.02.05+ 70.02.06+ 70.02.07+ 
70.02.50) 70.02 93 622 24 361 36 885 16 211 16 165 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 53 380 9 151 28 541 7 867 7 821 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10 100 2.626 2.500 2.489 2 485 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 5.480 1 437 1.435 1 305 1 303 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 

51 27 800 3 088  22 606  1 073  1 033 
Transferuri curente () 

51.01 27 800 3 088  22 606  1 073  1 033 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 4 000 708 1 186 1 073 1 033 



278 
 

Reabilitare termica a cladirilor de locuit 51.01.32 23 800 2 380 21 420   
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 7 386 520  520 520 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 8 946 7 386 520  520 520 
Active fixe() 

71.01 8 946 7 386 520  520 520 
ConstrucŃii 

71.01.01 4 834 3 349 495 495 495 

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 15 0   0  

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 4 097 4 022 25 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 31 376 7 844 7 844 7 844 7 844 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE () 81 31 376 7 844 7 844 7 844 7 844 

Rambursări de credite externe  81.01 0         

Rambursări de credite interne  81.02 31 376 7 844 7 844 7 844 7 844 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85 -80 -20 -20 -20 -20 

Plăti efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent 85.01 -80 -20 -20 -20 -20 

Din total capitol:  93 622 24 361 36 885 16 211 16 165 

LocuinŃe (cod 70.0203.01+ 70.02.03.30) 70.02.03 29 828 6 923 21 915 495 495 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe 70.02.03.01 50 50 0 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor 70.02.03.30 29 778 6 873 21 915 495 495 
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Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 12 336 4 336 2 000 3 000 3 000 

Alimentare cu apă 70.02.05.01 12 336 4 336 2 000 3 000 3 000 

Amenajări hidrotehnice  70.02.05.02 0         

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 467 467 0 0 0 

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi 70.02.07 0         

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 70.02.50 50 991 12 635 12 970 12 716 12 670 

       0         

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+ 74.02.06) 74.02 87 763 31 791 30 291 17 091 8 590 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 85 000 29 750 29 750 17 000 8 500 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 85 000 29 750 29 750 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 2 041 541 91 90 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE () 

71 2 763 2 041 541 91 90 
Active fixe () 

71.01 2 763 2 041 541 91 90 
ConstrucŃii 

71.01.01 2 400 1 950 450 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 0         

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03 0         
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Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale) 71.01.30 363 91 91 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         

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:  87 763 31 791  30 291 17 091 8 590 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02) 74.02.05 85 000 29 750 29 750 17 000 8 500 

Salubritate 74.02.05.01 85 000 29 750 29 750 17 000 8 500 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.02 0     

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 2 763 2 041 541 91 90 

  0     

Partea a V- a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02) 79.02 51 547 32 008 6 528 6 510 6 501 

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     
A. Transferuri interne.() 

55.01 0     
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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     

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 0     

TITLUL IV SUBVENłII () 40 0     

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif  40.03 0     
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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         

   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         
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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       

Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50) 84.02 51 547 32 008 6 528 6 510 6 501 
CHELTUIELI CURENTE () 

01 16 100 4 032 4 038 4 021 4 009 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1 800 452 451 448 449 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 20 14 300 3 580 3 587 3 573 3 560 
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 
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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 35 492 27 987 2 501 2 501 2 503 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE  

71 35 492 27 987 2 501 2 501 2 503 
Active fixe()  

71.01 35 492 27 987 2 501 2 501 2 503 
ConstrucŃii 

71.01.01 31 002 24 118 2 295 2 295 2 294 

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 4 106 3 773 110 110 113 
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 

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 51 547 32 008 6 528 6 510 6 501 

Drumuri şi poduri 84.02.03.01 0         

Transport în comun 84.02.03.02 0         
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Străzi  84.02.03.03 51 547 32 008 6 528 6 510 6 501 
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 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         
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           
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Din total capitol:  0         
Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01 0         

Zone libere 87.02.03 0         
Turism 87.02.04 0         

Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 87.02.05 0         
Alte acŃiuni economice 87.02.50 0     

  0     

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0 -17 579 32 921 10 242 -25 584 

REZERVE  97.02 0         

EXCEDENT  98.02 0 -17 579 32 921 10 242 -25 584 
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 cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 19 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA  

la H.C.L.S. 6 nr. 19/25.02.2010 

Lista nominală 

cuprinzând propuneri acordare subvenŃii privind sprijinirea construirii  

de locuinŃe proprietate personal prin credit ipotecar conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006-

actualizată februarie 2010 

 
Nr. 
crt 

Nume, 
prenume 

Nr. 
înreg./ 
data 

Valoare locuinŃă cf. 
Deviz General 

Valoare credit 
ipotecar 

Curs 
lei/euro la 
data 
incheierii 
contractu-
lui de 
credit 
ipotecar 

Curs 
lei/euro la 
data 
încheierii 
contractu-
lui de 
construi-
re  

Valoare 
subvenŃi-
e (15000 
euro)  cf. 
O.U.G. 
nr. 
215/2008        

30% din valoarea 
locuinŃei cf. O.U.G. 

nr. 215/2008 

Propune-
re 

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 Capuzu 

Tudor 
Victor 

1002/ 
13.01. 
2010 

137952,94 37528,00 121543,26 33064,00 3,6760 3,6725 55087,50 41346,47 11258,40 41346,00 

2 Antohi 
Constantin  

1214/ 
14.01. 

129875,05 39191,00 105526,17 31843,50 3,3139 3,2721 49081,50 38471,06 11757,30 38471,00 

 Cătălin 2010           
3 Călin 

Nicolae 
Bogdan 

1409/ 
15.01. 
2010 

86227,05 25791,00 70657,30 21134,00 3,3433 3,2126 48189,00 24856,85 7737,30 24857,00 

4 Bigică 
LuminiŃa 
Margareta 

1915/ 
21.01. 
2010 

119785,03 36608,00 104707,20 32000,00 3,2721 3,3241 49861,50 36506,60 10982,40 36507,00 
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5 Cioacă 
Mihail 

3781/ 
4.02. 
2010 

200633,22 61493,00 32627,00 10000,00 3,2627 3,3241 49861,50 61322,66 18447,90 32627,00 

6 Secară 
Mircea 
Teodor 

3892/ 
05.02. 
2010 

119592,08 36100,00 97999,25 29582,00 3,3128 3,1112 46668,00 33694,30 10830,00 33694,00 

           

TOTAL 207502,00 

 
PREŞEDINTE COMISIE: STELA TOMOEA – şef  Serviciu  -  Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 

  

MEMBRII, MIRCEA PAVEL - Referent - Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 

 CĂTĂLIN TIMOFTE  – Consilier – Serviciul Economic AchiziŃii 

 CLAUDIA PAULA BĂNICĂ - 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 
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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 solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 a unor monumente istorice aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului 

consilierilor locali ai P.N.L. şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Patrimoniu;  

 Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 łinând cont de prevederile Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată; 

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

art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local Sector 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti darea în administrare Consiliului Local Sector 6 a 

monumentelor istorice cuprinse în Anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Patrimoniu vor 

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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 20 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA  

la H.C.L. S. 6 nr. 20/25.02.2010 

 
Nr. 
crt. 

Cod LMI 
2004 

Denumire Adresă 

1. B-III-m-B-
19988 

Două statui "Muncitori"  Şos. Giuleşti nr. 
16, sector 6 

2. B-III-m-B-
19972 

Monumentul 
infanteristului 1916-
1918 

Şos. Cotroceni f.n. 
sector 6 

3. B-III-m-B-
19973 

Bustul dr. D. Grecescu Şos. Cotroceni 62 
sector 6, în 
Grădina Botanică 

4. B-III-m-B-
19974 

Bustul prof. D. Brândză 
(1) 

Şos. Cotroceni 62 
sector 6 în Grădina 
Botanică 

5. B-III-m-B-
19975 

Bustul prof. D. Brândză 
(2) 

Şos. Cotroceni 62 
sector 6 în Grădina 
Botanică 

6. B-III-m-B-
19977 

Placă marcând 
revoluŃia lui Tudor 
Vladimirescu 

Şos. Cotroceni 62 
sector 6 în Grădina 
Botanică 

7. B-III-m-B-
20010 

Monumentul eroilor din 
arma geniului – Leul 

Bd. Maniu Iuliu f.n., 
colŃ cu Bd. Geniului 
sector 6 

8. B-III-m-B-
20011 

Monumentul lui Panait 
Donici 

Bd. Maniu Iuliu 1 -3 
sector 6 

9. B-III-m-B-
20012 

Obelisc George 
Caranda 

Bd. Maniu Iuliu 1 -3 
sector 6 

10. B-III-m-B-
20061 

Monumentul eroilor 
căzuŃi în primul război 
mondial 

Bd. Uverturii f.n. 
sector 6 la 
intersecŃia cu str. 
Dealul ługulea 

11. B-IV-m-B-
20080 

Complex funerar: osuar 
şi morminte individuale, 
cimitirul eroilor cazuŃi în 
primul război mondial 

Bd. Ghencea 20 
sector 6 Cimitirul 
Ghencea Militar 
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12. B-IV-m-B-
20081 

Mormântul eroilor ucişi 
la 8 noiembrie 1945 

Bd. Ghencea 20 
sector 6 Cimitirul 
Ghencea Militar, fig 
U bis 

13. B-IV-m-B-
20082 

Mormântul lui Nicolae 
Tonitza 

Bd. Ghencea 20 
sector 6 Cimitirul 
Ghencea Militar, fig 
1 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 FUNDAłIEI 

MEDICALE ,,UŞA DESCHISĂ” 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; 

 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. 2  lit. a) 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, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă scutirea la plata impozitului FUNDAłIEI 

MEDICALE “UŞA DESCHISĂ” pentru clădirea utilizată pentru 

activităŃi social umanitare din Str. Prelungirea Ghencea nr. 27, 

Sector 6, Bucureşti. 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru perioada în care clădirirea 

este utilizată pentru activităŃi social umanitare. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştintă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 21 

Data: 25.02.2010 
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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 procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri 

la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere,  

precum şi a majorărilor de întârziere datorate  

de către persoanele fizice cu venituri reduse 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consililului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 125 alin. (2) lit. d) şi alin. 

(3), din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

modificările si completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  
Art. 1. Se aprobă procedura de acordare a scutirilor la plata 

dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de 

întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, 
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acumulate ca urmare a neachitării, pâna la data de 31 decembrie 

2009, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi pe 

terenurile aferente acestora, conform Anexei nr. 1. 

 Art. 2. Se aprobă criteriile ce vor sta la baza acordării 

scutirilor la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, precum 

şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice 

cu venituri reduse, acumulate ca urmare a neachitării, până la 

data de 31 decembrie 2009, a impozitului pe clădirile folosite ca 

domiciliu şi pe terenurile aferente acestora, conform  Anexei nr. 2. 

 Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotarâre. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărari se 

abrogă orice alte dispoziŃii contrare. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari, conform compeŃentelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinta publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 22 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 22/25.02.2010 
 

PROCEDURA 

de acordare a scutirilor la plata dobânzilor şi penalităŃilor de 

întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

 

 Prezenta procedură, elaborată în condiŃiile prevăzute de 

art. 125 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

referă la acordarea de scutiri la plata dobânzilor şi penalităŃilor de 

întârziere, precum şi a majorărilor de întarziere, datorate de către 

persoanele fizice ca urmare a neachitării pâna la data de 31 

decembrie 2009, a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi 

pe terenul aferent acesteia. 

 Aceste scutiri se acordă pentru motive temeinic justificate, 

persoanelor fizice cu venituri reduse, în baza unei cereri scrise a 

contribuabilului pe care o va depune la S.P.F.P.L. Sector 6 şi în 

care se vor consemna următoarele: 

- elementele de identificare a contribuabilului; 

- sumele datorate şi neachitate pentru care se solicită scutirea; 

- perioada pentru care datorează aceste sume. 

La cerere vor fi anexate: 

- copie act de identitate al solicitantului; 

- copie act de proprietate asupra imobilului pentru care se solicită 

scutirea; 

- adeverinŃă de venit de la locul de munca (soŃ, soŃie), talon de 

pensie; 
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- declaraŃie pe propria răspundere în care să se precizeze că nu 

realizează altevenituri în afara celor pentru care prezintă 

documente; 

- orice alte documente considerate utile pentru soluŃionarea 

cererii, cum ar fi adeverinŃa de la asociaŃia de proprietari în care 

să se precizeze numărul de persoane care locuiesc la domiciliul 

solicitantului, copii de pe certificate de naştere sau de pe actele 

de identitate ale persoanelor aflate în întreŃinere (copii minori, 

copii cu vârsta de până la 25 de ani aflaŃi la studii, persoane în 

vârstă fără venituri, etc.); 

- declaraŃie pe propria răspundere că nu mai deŃine o altă 

proprietate imobiliară. S.P.F.P.L. Sector 6 va întocmi un dosar 

care va fi supus Consiliului Local al Sectorului 6 spre analiză şi 

care va cuprinde: 

 a) cererea contribuabilului; 

 b) rezultatul verificării efectuate de inspectorul fiscal, 

consemnat într-o notă de constatare în care va fi aratată 

realitatea datelor înscrise în cerere de căre solicitant; 

 c) documentele justificative depuse de solicitant; 

 d) propunerea de soluŃionare a cererii de acordare a 

scutirii; 

 e) orice alte elemente considerate necesare 

soluŃionării cererii. 

 Termenul de soluŃionare a cererii şi înaintare a dosarului 

este de 30 de zile de la data înregistrării la S.P.F.P.L. Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 22/25.02.2010 

 

CRITERII 

ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata dobânzilor şi 

penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

 

 Scutirile la plata dobânzilor şi penalităŃilor de întârziere, 

precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către 

persoanele fizice ca urmare a neachitării până la data de 31 

decembrie 2009, a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi 

pe terenul aferent acesteia, se acordă familiilor şi persoanelor 

singure cu venituri reduse, astfel : 

 

a). pentru persoanele cu un venit net lunar pe membru de familie 

de pâna la 480 lei; 

b). pentru persoanele singure cu un venit net lunar de până la 

600 lei. 

 

 Scutirile se acordă după adoptarea hotărârii de aprobare 

de către Consiliul Local al Sectorului 6 şi intrarea în vigoarea a 

acesteia. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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. 160/20.01.2010; 

 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) şi 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se modifică Articolul nr. 1 din Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999, care va avea următorul cuprins: 

“Art. 1. Se aprobă componenŃa Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre”. 

 Art. 2. Anexa la prezenta hotărâre se constituie ca Anexă 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999. 

 Art. 3. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 11/25.02.1999 rămân neschimbate. 

 Art. 4. Orice dispoziŃii contrare prezentei se abrogă. 

 Art. 5. 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 23 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA  

la H.C.L.S. 6 nr. 23/25.02.2010 

 

COMISIA PENTRU PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

 

1. PREŞEDINTE: GHEORGHE FLORICICĂ – Secretar Sector 6 

2. VICEPREŞEDINTE: MARIUS LĂCĂTUŞ – Director General 

DAGSPC 

 

MEMBRI: 

3. Dr. MANU EVA SABINA – reprezentant al DirecŃiei de 

Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti 

4. ILIE CÎRCEI – reprezentant al AgenŃiei pentru PrestaŃii 

Sociale a Municipiului Bucureşti 

5. FERENł IOAN-OVIDIU – reprezentant al FundaŃiei 

InternaŃionale pentru Copii România 

6. VOLINTIRU MARIANA – psihopedagog, reprezentantul 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

7. MĂRGĂRIT MIOARA – reprezentantul DirecŃiei Generale de 

PoliŃie a Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 finanŃării din bugetul local, în anul 2010, pentru 

derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 

parteneriat cu AsociaŃia AHAVA 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 

116/2004 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  



306 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă finanŃarea pentru derularea proiectului 

„Centrul medico-social” în anul 2010, cu cele două componente 

„Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

parteneriat cu AsociaŃia AHAVA. 

Valoarea totală a proiectului este de 969.924 lei, conform 

costurilor menŃionate în Anexele nr. 1 şi 2, care constituie parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art. 2. DispoziŃiile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data emiterii Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului Local 

Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6, cu AsociaŃia AHAVA în vederea implementării 

în comun a proiectului “Centrul medico-social” cu cele două 

componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 24 

Data: 25.02.2010     
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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 finanŃării din bugetul local, în anul 2010, pentru 

derularea proiectului „Serviciu rezidenŃial de formare a 

deprinderilor de viaŃă independentă (Apartament social)” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului în parteneriat cu AsociaŃia 

„Sprijinirea Integrării Sociale” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de prevederile H.C.G.M.B. nr. 65/27.02.2009 

privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

privind cooperarea între Consiliul Local Sector 6, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu 

AsociaŃia „Sprijinirea Integrării Sociale”; 

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1826/2005 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. „a”, precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. „d”,  „n” şi „q” 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 finanŃarea în limita sumei de 134.738 lei  

de la bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului 

„Serviciu rezidenŃial de formare a deprinderilor de viaŃă 

independentă (Apartament social)” desfăşurat de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în parteneriat 

cu AsociaŃia „Sprijinirea Integrării Sociale”, pentru serviciile de 

asistenŃă socială oferite unui număr de 5 tineri domiciliaŃi legal pe 

raza sectorului 6, în conformitate cu proiectul anexat, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 25 

Data: 25.02.2010     
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ANEXĂ  

   la H.C.L.S. 6 nr. 25/25.02.2010 

 

PROIECT AsociaŃia „Sprijinirea Integrării Sociale” 

 

Serviciu rezidenŃial de formare a deprinderilor de viaŃă 

independentă (Apartament social) 

 

Sediul unităŃii de asistenŃă socială:  

Apartament social pt. fete : Bucureşti, sector 5, str. Gheorghe 

Iorga nr.3, bl. 59 A, ap.62 

Apartament social pt.băieŃi: Bucureşti, sector 5 , str. Telita 

nr.13, bl.116, sc. 2,et.3 ap.33 

 

Grup Ńintă : tineri ( băieŃi şi fete ) cu vârstă peste 18 ani 

Criterii de selecŃie: 

1. DorinŃa reală şi constantă de integrare socială a 

tânărului/tinerii 

2. Tineri care au suficient de bine dezvoltate un minim de 

calitati psiho-fizice care să le permită în chip real o integrare 

socială.  

 

Serviciile de asistenŃă socială acordate 
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- primire şi găzduire pe perioadă determinată 

- îngrijire şi suport pentru o existenŃă decentă  

- informare/educare/instruire; modul de lucru cu tinerii 

este individual şi se realizează în baza programelor de 

intervenŃie specifică stabilite de fiecare tânăr împreună cu 

responsabilul de caz  

- consiliere socială 

- petrecerea timpului liber /socializare 

- monitorizarea integrării şi suport post-integrare 

 

Descrierea proiectului de sprijin şi integrare socială în 

baza căruia se acordă serviciile de asistenŃă socială:  

 

 Beneficiarii programului nu formează un grup stabil 

pentru o perioadă determinată. Pe masură ce se realizează 

paşi importanŃi în sensul integrării sociale a unora dintre tineri 

acestea părăsesc apartamentul iar alte tineri le iau locul. 

 Rulajul populaŃiei este continuu, iar instruirea 

fiecărui/fiecărei tânăr/ă se realizează în baza programului 

personalizat de intervenŃie. 

 

ActivităŃi generale 

 

� contactarea beneficiarului 

� informarea beneficiarului cu privire la resursele 

organizaŃiei şi posibilităŃile de suport 
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� informarea beneficiarului cu privire la drepturile şi 

responsabilităŃile presupuse de acordarea 

serviciului/serviciilor 

� evaluare iniŃială 

• vizita medicală (efectuarea unor analize la sânge şi 

plămâni) 

• discuŃii cu beneficiarul 

• discuŃii cu persoane din anturaj (familie, reprezentanŃi 

ai unor instituŃii de protecŃie a copilului cu care 

beneficiarul a intrat în contact până la acea dată, 

reprezentanŃii unor alte instituŃii cu care beneficiarul a 

intrat în contact, funcŃie de istoricul şi specificul cazului 

- poliŃie, şcoală, loc de muncă etc.) 

 

� semnarea unui acord/contract moral la începutul 

perioadei de acordare a serviciului/serviciilor  

• citirea şi explicarea contractului  

• semnarea acestuia 

� evaluarea nevoilor 

• identificarea nevoilor beneficiarului 

• ierarhizarea acestora 

• ierarhizarea nevoilor legate de reluarea legăturilor cu 

familia (restrânsă şi extinsă) 

• completarea unei fişe de evaluare iniŃială a 

cunoştinŃelor  

• interviuri cu beneficiarul  
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• interviuri cu membrii familiei  

• contacte cu reprezentanŃii unităŃilor de învăŃământ sau 

ai instituŃiilor care asigură cursuri de pregătire 

profesională la care beneficiarul este înscris 

• contacte cu şeful direct de la locul de muncă al 

beneficiarului 

• contacte cu alte persoane din anturaj/reŃea socială  

• interviuri motivaŃionale 

• acordul pentru derularea activitatilor  

•  stabilirea şi semnarea unui plan individual de 

intervenŃie 

• evaluarea modului de acordare a serviciului de catre 

beneficiar  

• încetarea acordului/sfârşitul perioadei de acordare a 

serviciului/serviciilor, la datele stipulate în planul de 

intervenŃie, cererea beneficiarului sau la cererea 

referentului, funcŃie de situaŃiile specifice 

• întrevedere iniŃială cu beneficiarul în care este anuntat 

încă de la începutul perioadei de acordare a serviciului 

cu privire caracterul temporar al acestuia 

• întrevederi pe parcursul acordării serviciului în care 

este reamintit caracterul temporar al asistării 

 

ActivităŃi specifice   
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ActivităŃi de informare, educare şi instruire 

� activităŃi de acumulare a unor deprinderi socialmente 

dezirabile din punct de vedere al igienei personale şi a 

locului de viaŃă 

• igiena personală zilnică 

• beneficiarul este de serviciu periodic (o dată/de 

două ori pe săptămână) în apartament (curăŃenie în 

dormitor, baie, bucătărie, balcon) 

• beneficiarul întreŃine permanent spaŃiul 

personal (îşi face zilnic patul, îşi face curăŃenie prin 

lucrurile personale) 

o beneficiarul ştie să-şi spele şi să-şi calce 

hainele  

� activităŃi de formare şi consolidare a deprinderilor de 

autogospodărire 

• beneficiarul este asistat să se incadreze intr-un 

buget fix 

• beneficiarul este asistat să facă economii din 

retribuŃie 

• beneficiarul este asistat să facă exerciŃii de 

buget pentru a se întreŃine din retribuŃie 

• beneficiarul face personal cumpărături pentru 

asigurarea hranei zilnice în centru cu un buget fix 

• beneficiarul învaŃă să pregătească hrana 

(minim 5 feluri de supe/ciorbeşi minim 5 feluri de felul 

doi) 
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• beneficiarul este de serviciu în acest sens pe 

toată casă şi este asistat să pregătească hrana periodic  

 

� activităŃi de acumulare a unor cunoştinŃe de cultură 

generală 

• beneficiarul este încurajat să citească regulat 

cărŃi şi ziare  

• este spijinit să înveŃe să redactează un C.V., o 

cerere, scrisoare etc. 

• comunică verbal într-o manieră decentă 

(comunicare faŃă în faŃă, prin telefon) 

• este sprijinit cu mijloace tehnice (calculator, 

internet, etc.) şi materiale informative (cărŃi, reviste etc.) 

în condiŃiile în care doreşte să-şi completeze cunoştinŃele 

într-un anumit domeniu  

 

� activităŃi de consiliere socială în vederea pregătirii 

profesionale  

 

• alcătuirea unei liste cu principale insituŃii şi persoane de 

contact care asigură consiliere profesională şi mediere 

pentru integrarea în muncă 

• întrevederi periodice ale referentului cu tânărul în 

vederea motivării continuării cursurilor sau a înscrierii la un 

curs de calificare  



315 
 

• demersuri ale tânărului însoŃit de referent pentru 

înscrierea la un curs de calificare adecvat 

dorinŃelor/aptitudinilor tânărului dar şi cererii şi ofertei de 

pe piaŃa muncii 

• demersuri ale responsabilului de caz pentru 

monitorizarea prezentei la ore şi a rezultatelor obŃinute 

• întrevederi cu tânărul pentru obŃineria feedack-ului 

referitor la modul de derulare al cursului 

• organizarea programului în apartament al tânărului în 

funcŃie de responsabilităŃile sale în ceea ce priveşte 

pregătirea profesională  

• obŃineria feedback-ului de la responsabilul de curs 

referitor la maniera de participare şi integrare a tânărului  

 

� activităŃi presupuse de consilierea socială în vederea 

integrării în muncă 

 

• întrevederi periodice ale referentului cu tânărul în 

vederea motivării integrării în muncă şi/sau păstrării locului 

de muncă în condiŃiile în care care acesta corespunde 

gradului de dezvoltare fizică şi psihică, precum şi 

aşteptărilor tânărului  

• întrevederi pentru înŃelegerea/exersarea de către tânăr a 

demersurilor care se fac pentru obŃinerea unui loc de 

muncă (căutare prin ziare, consultarea listei cu principalele 
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locuri de muncă disponibile la nivelul sectoarelor din 

Bucureşti etc., planificarea unui interviu prin telefon etc.) 

• convorbirea telefonică în vederea programării unui 

interviu 

• alcătuirea CV-ului 

• pregătire petru participarea la un interviu 

• pregătire şi suport pentru a face faŃă eventualelor 

conflicte de la locul de muncă 

• explicarea drepturilor şi responsabilităŃilor presupuse de 

un loc de muncă  

• demersuri ale tânărului (în ultima instanŃă însoŃit de 

referent) pentru obŃinerea unui loc de muncă adecvat 

dorinŃelor tânărului dar şi cererii şi ofertei de pe piaŃa 

muncii 

• demersuri ale referentului pentru monitorizarea prezentei 

la muncă şi a rezultatelor obŃinute 

• discuŃii ale referentului cu şeful direct al tânărului   

• medierea unor eventuale conflicte / situaŃii problematice 

apărute  

• întrevederi cu tânărul pentru obŃineria feedack-ului 

referitor la locul de muncă 

• organizarea programului în apartament al tânărului în 

funcŃie de responsabilităŃile sale în ceea ce priveşte 

activităŃile profesionale  
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• obŃineria feedback-ului de la şeful direct al tânărului 

referitor la maniera de participare şi integrare în muncă a 

tânărului  

� ActivităŃi presupuse de consilierea socială în vederea 

achitării datoriilor faŃă de stat/achitării de datoriile 

administrative, funcŃionării ca membru deplin al comunităŃii 

• demersuri pentru obŃinerea unor acte de identitate, 

diplome 

• demersuri pentru legalizarea unor document 

• demersuri la medic  

• demersuri la poliŃie în vederea rezolvării unor probleme 

legale  

• plata datoriilor către furnizori de servicii: RADEB, IDEB 

etc.  

 

� ActivităŃi presupuse de consilierea psihologică derulată la 

cererea beneficiarilor de psihologi şi medici psihiatri din afara 

organizaŃiei 

• reactualizarea anuală a listei de centre/cabinete şi medici 

psihiatri/psihologi care pot acorda servicii de consiliere 

beneficiarilor asociaŃiei 

• evaluarea beneficiarului de către referentul de caz şi 

sesizarea unor indicii care ar putea reclama intervenŃia 

unui specialist 

• explicarea beneficiarului în ce constă consilierea 

psihologică, care sunt avantajele şi care sunt condiŃiile (se 
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face la cerere, nu este obligatorie, implică asumarea unor 

responsabilităŃi etc.) 

• contactarea specialistului din afara organizaŃiei de către 

referentul responsabil de caz (sau directorul asociaŃiei, 

sau coordonatorul de program) 

• însoŃirea beneficiarului la cabinetul specialistului la prima 

întrevedere  

• menŃinerea legăturii cu specialistul de către responsabilul 

de caz 

• obŃinerea feedback-ului beneficiarului cu privire la 

oportunitatea şi modul în care percepe relaŃia de asistare 

psihologică 

• sfârşitul intervenŃiei 

 

Acordarea serviciilor de asistenŃă socială 

Nume standard de calitate aplicat: 

Standarde minime obigatorii pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaŃă independentă. 

Ordinul nr. 14 / 15.01.2007 

Instrumente de lucru utilizate: 

- fişa de evaluare iniŃială 

- fişa de evaluare pentru evaluarea realizată de 

profesor/şeful direct de la locul de muncă – înregistrează 

progresul în ceea ce priveşte punctualitatea, conştiinciozitatea, 

disciplina 

- plan de acŃiune 
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- fişa de consiliere 

- formulare de monitorizare pentru a înregistra activităŃile 

desfăşurate de tineri cum sunt cele legate de igiena personală, 

gătit, urmărirea ştirilor de interes general în ziare, la radio sau 

TV; 

- fişe de acŃiune şi planificare ale responsabilului de caz 

referitoare la comunicarea verbală şi scrisă, gramatică şi 

vocabular, distracŃii şi discuŃii individual 

 

Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenŃă socială 

Evaluarea este internă şi se referă la aspectul cantitativ şi 

calitativ al serviciului de asistenŃă socială. Ea se realizează în 

baza următoarelor criterii: 

 - numărul tinerilor incluşi în program 

 - numărul tinerilor care părăsesc programul dobândind o 

autonomie totală 

 - numărul tinerilor care îşi continuă studiile şi absolvă cu 

bune rezultate o formă de învăŃământ 

 - numărul tinerilor care menŃin contactul cu programul 

 - numărul tinerilor care nu mai au nevoie de sprijin 

material 

 - numărul tinerilor care au avansat la locul de muncă 

 - numărul aprecierilor pozitive venite din partea şefilor/ 

patronilor/ gazdelor/ profesorilor / prietenilor tinerilor 
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Date privind personalul de specialitate al unităŃii de 

asistenŃă socială 

personal calificat / persoane asistate 

   1     5 

Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima 

nemulŃumirile privind serviciile primite 

 

Persoanele asistate sunt părŃi active în propriile proiecte de 

integrare; în consecinŃă toate activităŃile aferente proiectului 

individual de reintegrare sunt realizate cu acordul sau la 

propunerea beneficiarilor. 

 Săptămânal au loc întruniri cu toŃi/toate tinerii/tinerele din 

apartament tocmai pentru a li se oferi posibilitatea exprimării 

nevoilor, dorinŃelor şi nemulŃumirilor. 

 Lunar sunt organizate întâlniri ale tinerilor incluşi în 

programe cu coordonatorul programelor sociale în scopul 

evaluării progreselor fiecărui/fiecărei tânăr/tânără, a identificării 

nevoilor lor şi a înregistrării propunerilor. 

 

Rezultate preconizate 

 

- tinerii înscrişi într-o formă de învăŃământ absolvă cu bune 

rezultate anul şcolar 

- minim 5 tineri îşi menŃin locul de muncă 

- minim 5 tineri, anual, dobândesc o autonomie totală 



321 
 

 

 Buget 2010   

 (RON)   

 Serviciu rezidenŃial de deprinderi de viaŃă 
    
  Capitole de cheltuieli  pe luna pe an  
  LocaŃia      
1 Chirie 1750 21000 
2 ÎntreŃinere (apă, căldură, electricitate) 550 6600 
3 Asigurări /impozit locaŃie   750 
4 ComunicaŃii (telefon, cablu.) 130 1560 
5 ReparaŃii 50 600 

6 
Echipament (frigider, tv., lenjerie de 
pat , art.casnice )   3000 

7 Produse curăŃenie 75 900 
  Sub total  34410 
  Beneficiari (5 tineri)     
8 Alimente pt. tineri 1800 21600 
9 Produse igiena pt.tineri  300 3600 
10 Transport pt. tineri 375 4500 
11 Îmbrăcăminte /încălŃăminte pt. tineri   5000 

12 
Medical (servicii medicale, 
medicamente) pt. tineri 120 1440 

14 
Consumabile/ materiale instructiv-
educative 100 1200 

15 
Socializare/recreere tineri (excursii, 
spectacole) 150 1800 

16 
Taxe/plăŃi pt.identitate tineri (acte, 
fotogtrafii)   500 

17 
Ajutor material pt. absolvenŃii 
programului   10000 

  Sub-total  49640 

  
Personal (1 Responsabil de 
apartament )     

18 Venit brut 3200 38400 
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19 Taxe salariale 899 10788 
20 Training personal   500 
  Sub-total  49688 
  Sustenabilitate     
21 Publicitate program   1000 
  Sub-total  1000 

  TOTAL   134738 
    
    
 1 tânăr/luna  = 2245.6 RON   
    
 1 tânăr/ zi     = 74.85 RON   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 finanŃării din bugetul local, în  anul 2010, pentru 

derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu 

dizabilităŃi” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului în parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Mucenic 

Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 

116/2004 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. d) şi 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 finanŃarea pentru derularea proiectului 

„Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” desfăşurat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 

parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea 

Copiilor şi Bătrânilor”. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.196.509 lei (cu taxele 

incluse), conform costurilor menŃionate în Anexa, care constituie 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. DispoziŃiile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data emiterii Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului Local 

Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6, cu „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea 

Copiilor şi Bătrânilor” în vederea implementării în comun a 

proiectului Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi”. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 26 

Data: 25.02.2010     
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 26/25.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Consiliul Local Sector 6 Bucureşti 

 

 

 

Cerere de finanŃare pentru 

Proiectul – „Centrul de tip respiro pentru persoane cu 

dizabilităŃi” 
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Numele solicitantului: AsociaŃia „Sfântul Mucenic 

Fanurie pentru Îngrijirea 

Copiilor şi Bătrânilor” 

 

PROIECT 

CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE CU 

DIZABILITĂłI 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Scopul proiectului este acela de a înfiinŃa un centru de tip 

respiro la nivelul comunităŃii sectorului 6 destinat persoanelor cu 

dizabilităŃi şi acordarea de asistenŃă de specialitate pentru 

această categorie de persoane. 

 Precizăm că în prezent, la nivelul sectorului 6 nu există un 

astfel de centru, iar numărul mare de persoane cu dizabilităŃi 

asistate în familie impun înfiinŃarea unui astfel de serviciu social. 

 De asemenea, unul din principalele scopuri ale serviciilor 

de tip respiro este acela de a oferi membrilor familiilor 

persoanelor cu dizabilităŃi oportunitatea de a se elibera temporar 

de stresul pe care îl resimt atunci când asistă în permanenŃă 

/oferă servicii persoanelor aflate într-o astfel de situaŃie, aceste 

servicii pot preveni abuzul şi neglijarea persoanei cu handicap şi 

contribuie la unitatea familiei. 
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 Proiectul propus contribuie la promovarea şi creşterea 

independenŃei beneficiarilor (persoane cu handicap) şi la 

păstrarea unui echilibru în viaŃa lor şi a familiilor lor. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

• Crearea unui centru de tip respiro cu o capacitate de 24 

locuri, la nivelul comunităŃii sectorului 6, pentru persoanele cu 

handicap dependente de asistenŃă şi îngrijire; 

• ObŃinerea tuturor avizelor necesare pentru funcŃionarea 

centrului în conformitate cu standardele legale în vigoare;   

• Acordarea de asistenŃă de specialitate pentru un număr de 

24 persoane cu handicap/lună (300 de persoane cu dizabilităŃi 

anual – număr estimat); 

• Creşterea accesibilităŃii persoanelor cu handicap din 

sectorul 6 şi indirect a familiilor acestora la servicii specializate 

de tip respiro; 

• Acordarea de servicii de recuperare corespunzătoare 

nevoilor evaluate, servicii specializate de îngrijire şi asistenŃă, 

îndrumare, sprijin şi consiliere, evaluări, educaŃie pentru 

sănătate atât pentru beneficiari cât şi pentru familie şi 

acordarea de servicii de prevenire a excluziunii sociale şi 

integrare socială; 

• Creşterea gradului de conştientizare şi informare a 

populaŃiei cu privire la problematica persoanelor cu dizabilităŃi; 
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• Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea 

acordării de asistenŃă de specialitate într-un centru de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃi. 

BENEFICIARI 

 

 Număr de beneficiari estimat pentru 12 luni: aproximativ 

300  

 Persoane adulte cu handicap grav cu diferite tipuri de 

afecŃiuni/handicap asociat, care beneficiază de însoŃitor/asistent 

personal, astfel: 

 - persoane cu dezvoltare incompletă a funcŃiilor mentale şi 

psihosociale fără tulburări de comportament care genereaza 

manifestari agresive, handicap asociat care necesită îngrijire 

specială (deficienŃe mentale); 

 - persoane care prezintă deteriorarea/regresie a funcŃiilor 

intelectuale) – se referă la demenŃe atrofico-degenerative 

(demenŃă senilă, demenŃă în boala Alzheimer, boala Pick), boli 

care afectează primar, direct şi selectiv creierul – persoane 

dependente de îngrijire; 

 - persoane care prezintă afectarea funcŃiilor vederii, 

auzului, vestibulare, afectarea vocii, afectarea funcŃiilor sistemului 

cardiovascular, hematologic, imunitar şi respirator, funcŃiile 

sistemului digestiv, metabolic şi endocrin, funcŃiile urogenitale, 

funcŃiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente, 

funcŃiile pielii – persoane dependente permanent de asistenŃă şi 

îngrijire. 
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 Nu vor beneficia de găzduire în cadrul “Centrului de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” persoanele cu afecŃiuni 

psihice (persoane adulte cu probleme de sănătate mintală). 

GRUP łINTĂ 

• Persoane adulte/vârstnice cu dizabilităŃi (persoane 

adulte/vârstnice cu domiciliul pe raza sectorului 6, care deŃin 

certificat de încadrare într-un grad de handicap – grav, care 

şi-au pierdut autonomia personală, care necesită sprijin 

permanent din cauza pierderii capacităŃii de autoservire, 

autoîngrijire şi autogospodărire precum şi pentru facilitarea 

deplasării în interiorul sau/şi exteriorul locuinŃei în funcŃie de 

necesităŃi. 

 

JUSTIFICAREA / MOTIVAłIA PROIECTULUI 

 

La nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 6 sunt asistate în momentul de faŃă 11164 

persoane cu diferite dizabilităŃi (copii şi adulŃi), dintre cele 3323 

persoane cu handicap grav, 780 au asistent personal, 2122 au 

însoŃitor, 370 persoane nu au asistent personal şi 51 persoane nu 

au însoŃitor.  

 Aceaste persoane sunt dependente de sprijin, întâmpină 

dificultăŃi în accesarea serviciilor medicale si sociale şi au 

probleme în a beneficia de ajutorul specific de care au nevoie. 

 Serviciile de respiro pentru copiii şi adulŃii cu dizabilităŃi sunt 

absente la nivelul sectorului 6, ceea ce împovărează viaŃa 
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familiilor acestora. A avea o persoană cu handicap sever în 

familie, care necesită îngrijire permanentă, duce la epuizarea şi 

izolarea familiei, care nu mai face faŃă dificultăŃilor.  

  

 De ce un centru respiro? 

 Pentru că multe persoane adulte cu dizabilităŃi locuiesc 

în permanenŃă cu părinŃii/familia, care sunt din ce în ce mai 

în vârstă şi tot mai greu reuşesc să facă faŃă cu succes 

solicitărilor constante ale copiilor lor deveniŃi adulŃi. De 

asemenea, unul din principalele scopuri ale serviciilor tip respiro 

este acela de a oferi membrilor familiilor persoanei cu dizabilitati 

oportunitatea de a se elibera temporar de stresul pe care îl resimt 

atunci cand îi oferă îngrijire. Oferirea de asemenea servicii poate 

preveni abuzul şi neglijarea şi contribuie la unitatea familiei. 

Proiectul Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi 

răspunde cererii profund resimŃite a familiilor care doresc şi au 

nevoie de momente de odihnă şi de destindere. 

 

• Pentru ca nu există locuinŃe protejate şi există pericolul 

abandonului familial sau al instituŃionalizării persoanei cu 

dizabilităŃi. Referitor la acest aspect, trebuie precizat faptul că la 

nivelul sectorului 6 nu există în prezent un centru de îngrijire şi 

asistenŃă care să vină în întâmpinarea nevoilor acestei categorii 

de beneficiari, numărul de solicitări pentru instituŃionalizare fiind 

în creştere. 
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 ÎnfiinŃarea unui centru respiro pentru  persoanele cu 

dizabilităŃi din sectorul 6, dependente de îngrijire permanentă, în 

parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea 

Copiilor şi Bătrânilor” constituie în prezent o alternativă. Un centru 

respiro uşurează, temporar, familia, acoperă aria acestor nevoi, 

venind în sprijinul familiilor persoanelor cu dizabilităŃi.  

 

 Conform Buletinului Informativ Statistic al AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, 96 % din persoanele 

cu dizabilităŃi din România şi 95% din Sectorul 6 trăiesc în afara 

instituŃiilor. Multe dintre acestea locuiesc cu părinŃii, care sunt din 

ce în ce mai în vârstă şi tot mai greu reuşesc să facă faŃă cu 

succes nevoilor speciale ale copiilor lor. De asemenea, perioada 

de criza, dificultăŃile majore cu care se confruntă aceste familii se 

suprapun cu asistarea în familie a unei/unor persoane cu 

handicap.  

 Un motiv important care stă la baza acestui proiect este 

criza financiară care a afectat şi populaŃia sectorului 6, astfel 

încât familiile nu mai fac fata la cheltuielilor mari pe care le 

implică  asistarea şi îngrijirea unei persoane cu dizabilităŃi la 

domiciliu. 

 Proiectul “Centrul de tip respiro pentru persoane cu 

dizabilităŃi” contribuie astfel la prevenirea instituŃionalizării şi 

sprijină procesul de dezinstituŃionalizare, priorităŃi ale Strategiei 

NaŃionale 2006 – 2013 cu privire la protecŃia persoanelor cu 

handicap.  



333 
 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 6 oferă persoanelor cu dizabilităŃi dependente de îngrijire 

permanentă facilităŃi şi sprijin conform legii: încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap, acordare drepturi/facilităŃi 

conform gradului de handicap (drept însoŃitor, angajarea unui 

asistent personal profesionist), precum şi o gamă largă de servicii 

acordate în centre de recuperare, reabilitare psiho-socială şi 

consiliere existente la nivelul sectorului 6.  

 Precizăm că în baza parteneriatului cu AsociaŃia „Sfântul 

Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor” se doreşte 

dezvoltarea serviciilor acordate pentru această categorie de 

persoane prin înfiinŃarea unui centru de tip respiro pentru 

persoanele cu dizabilităŃi.  

 Beneficiarii direcŃi ai acestui proiect sunt persoanele cu 

dizabilităŃi iar beneficiarii indirecŃi sunt familiile acestora. Este 

cunoscut faptul că din cauza suprasolicitării fizice şi psihice, 

profund resimŃite de către persoanele care îngrijesc continuu 

persoane cu dizabilităŃi accentuate şi grave, acestea au nevoie 

de momente de odihnă şi destindere.  

 

 De-a lungul anilor, datorită lipsei de servicii alternative şi 

complementare şi acumulării oboselii, părinŃii copiilor/adulŃilor cu 

dizabilităŃi se rup de viata lor anterioară, renunŃă chiar şi la cele 

mai simple bucurii ale vieŃii în afara îngrijirii propriului 

copil/membru al familiei. Un centru respiro uşurează, temporar, 

familia, acoperă aria acestor nevoi, venind atât în sprijinul 
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acesteia cât şi în sprijinul persoanei cu handicap dependentă de 

îngrijire. 

 Trebuie precizat că în conformitate cu prevederile Legii 

nr.448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată şi actualizată, monitorizarea şi controlul 

activităŃii de îngrijire şi protecŃie a adulŃilor cu handicap grav de 

către asistentul personal profesionist se fac de direcŃiile generale 

de asistenŃă socială şi protecŃia copilului. Asistentul personal 

beneficiază de anumite drepturi, iar pe perioada concediului de 

odihnă, angajatorul are obligaŃia de a asigura persoanei cu 

handicap grav un înlocuitor al asistentului personal profesionist ori 

găzduirea într-un centru de tip respiro. 

 De asemenea, persoana cu handicap poate beneficia de 

servicii sociale acordate în centre de zi şi centre rezidenŃiale de 

diferite tipuri, publice, public-private sau private. Centrele de zi şi 

centrele rezidenŃiale reprezintă locaŃii în care serviciile sociale 

sunt acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructură 

adecvată furnizării acestora; centrele rezidenŃiale sunt locaŃii în 

care persoana cu handicap este găzduită cel puŃin 24 de ore.  

 Tipurile de centre rezidenŃiale pentru persoane cu handicap 

sunt:  

a) centre de îngrijire şi asistenŃă;  

b) centre de recuperare şi reabilitare;  

c) centre de integrare prin terapie ocupaŃională;  

d) centre de pregătire pentru o viaŃă independentă; 

e) centre respiro/centre de criză;  

f) centre de servicii comunitare şi formare;  
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g) locuinŃe protejate;  

h) altele.  

 Admiterea unei persoane cu handicap într-un centru 

rezidenŃial, cu excepŃia celor prevăzute la punctele e) şi g), se 

face în cazul în care acesteia nu i se pot asigura protecŃia şi 

îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.  

În momentul de faŃă,  D.G.A.S.P.C. 6 înregistrează un număr 

crescut de cereri de internare într-un centru de îngrijire şi asistenŃă 

din partea persoanelor cu handicap/reprezentanŃilor legali/familiilor 

acestora care se confruntă cu grave probleme sociale.  

 Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că la 

nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6 nu există în prezent un centru de 

îngrijire şi asistenŃă sau alte centre de tip rezidenŃial care să 

răspundă nevoilor persoanelor cu handicap dependente de 

îngrijire permanentă, se impune infiintarea unui centru de tip 

respiro pentru persoanele cu dizabilităŃi. 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI “CENTRUL DE TIP RESPIRO 

PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂłI” 

 

 Proiectul va fi implementat în sectorul 6 de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 în 

parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea 

Copiilor şi Bătrânilor”, cu sediul social în Bucureşti, Sector 6, 

strada Drumul Ciorogârla, nr. 147A. 
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 Centrul va funcŃiona într-o clădire a fundatiei, spaŃiu pentru 

care D.G.A.S.P.C. sector 6 va suporta costurile privind chiria, 

conform prezentării cuprinsă în bugetul proiectului. “Centrul de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” va avea o capacitate de 

24 de locuri şi va fi accesibil pentru comunitatea locală iar 

populaŃia va primi informaŃie adecvată, necesară din partea 

echipei D.G.A.S.P.C. sector 6.  

 Astfel, 24 de persoane cu dizabilităŃi/lună vor putea 

beneficia de serviciile acordate în cadrul centrului de tip respiro.  

 “Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” va 

dispune de spaŃii amenajate conform standardelor pentru 

persoanele cu dizabilităŃi, în scopul desfăşurării de activităŃi 

specifice acestei categorii de beneficiari.   

 Persoanele cu handicap vor beneficia de intervenŃie 

terapeutică şi recuperare medicală de specialitate. Aceste servicii 

se vor acorda pentru persoanele cu dizabilităŃi din sectorul 6 –  

prezentate mai sus, în cadrul secŃiunii descrierea grupului ŃinŃă. 

 

DESCRIEREA FUNCłIONALĂ 

 

 Centrul va asigura persoanelor cu dizabilităŃi servicii de 

găzduire, îngrijire şi recuperare pentru o perioadă de 30 de zile, 

oferind un sprijin familiilor şi asistenŃilor personali. 

 “Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” pune 

la dispoziŃia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte 

persoane interesate materiale informative şi publicitare privind 
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serviciile furnizate. Centrul rezidenŃial deŃine şi utilizează un 

manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile 

aplicate în procesul de furnizare a serviciilor. 

 Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi asigură 

fiecărui beneficiar un spaŃiu personal într-un dormitor, în 

concordanŃă cu nevoile individuale ale beneficiarului. 

 Servirea hranei se realizează într-un spaŃiu care 

corespunde cerinŃelor de igienă, funcŃionalitate şi confort ale 

beneficiarilor (pentru persoanele a căror condiŃie de sănătate nu 

permite deplasarea acestora în spaŃiul destinat servirii hranei, 

servirea mesei se va face în dormitoare). Centrul de tip respiro 

asigură beneficiarilor condiŃii de hrănire, conform nevoilor şi 

preferinŃelor, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

Beneficiarii primesc o alimentaŃie adecvată, în baza planului 

individual de intervenŃie şi a orarului zilnic. Beneficiarii sunt 

sprijiniŃi de personal să îşi  formeze deprinderi şi abilităŃi adecvate 

de hrănire. 

 Centrul de tip respiro dispune de spaŃii igienico-sanitare 

suficiente, accesibile, funcŃionale, sigure şi confortabile astfel 

încât beneficiarii au acces la spaŃii igienico-sanitare adecvate 

nevoilor lor. 

 De asemenea, spaŃiile comune sunt amenajate, dotate şi 

adaptate în concordanŃă cu natura şi ponderea activităŃilor şi cu 

nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor; spaŃiile comune 

sunt accesibile tuturor beneficiarilor, în funcŃie de gradul de 

dependenŃă al acestora.  
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 Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi deŃine 

spaŃii pentru activităŃi, în funcŃie de tipul unităŃii şi de nevoile 

individuale ale beneficiarilor. 

 Pe toată durata şederii în centru, persoanele cu dizabilităŃi 

vor beneficia de prestaŃii sociale conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 Persoanele adulte cu handicap grav:   

 - indemnizaŃie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 

202 lei; 

 - buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, 

în cuantum de 91 lei; 

 - indemnizaŃie de însoŃitor în cuantum de 461 lei sau 

asistent personal. 

 Costurile/an/beneficiar pentru “Centrul de tip respiro pentru 

persoane cu dizabilităŃi” suportate de către AsociaŃia „Sfântul 

Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor” şi 

D.G.A.S.P.C. sector 6 sunt prezentate detaliat în bugetul proiectului. 

 

STRUCTURA DE PERSONAL 

 

 Personalul implicat în activităŃile de recuperare este calificat 

corespunzător normelor profesionale. Activitatea “Centrului de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” se va desfăşura în 

permanenŃă, în ture. 
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Nr. 
crt 

Denumirea funcŃiei Număr posturi 

1. Coordonator centru  1 
2. Psiholog 1 
3. Kinetoterapeut 1 
5. Asistent medical 1 
6. Infirmieră 10 

 De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităŃii la 

nivelul centrului de tip respiro se va colabora şi cu un medic. 

Coordonatorul centrului va îndeplini şi atribuŃii specifice privind 

administrarea centrului. ”Centrul de tip respiro pentru persoane 

cu dizabilităŃi” asigură anual sau ori de câte ori este nevoie 

sesiuni de instruire a personalului în domeniul protecŃiei şi 

promovării drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

MODALITĂłI DE INTERVENłIE / ACTIVITĂłI 

 Admiterea în “Centrul de tip respiro pentru persoane cu 

dizabilităŃi” se va realiza în baza solicitării persoanei cu 

handicap/asistentului personal/însoŃitorului persoanei cu 

handicap/reprezentantului legal/familiei persoanei cu handicap. 

Cererea va fi înaintată Serviciului de Evaluare Complexă a 

Persoanei cu Handicap. 

 Personalul desemnat din cadrul Serviciului de Evaluare 

Complexă a Persoanei cu Handicap va evalua situaŃia socială a 

persoanei cu handicap, precum şi motivele care stau la baza 

solicitării de găzduire în centrul de tip respiro şi va înainta 

documentaŃia, însoŃită de propunerea de internare a persoanei cu 

dizabilităŃi în “Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi”, 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 
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 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

analizează documentaŃia înaintată de către Serviciul de Evaluare 

Complexă a Persoanei cu Handicap, situaŃia persoanei cu 

handicap, propunerea privind găzduirea persoanei cu handicap în 

cadrul centrului de tip respiro pentru o perioadă determinată şi va 

emite dispoziŃia de admitere în acest centru. 

 Decizia de admitere a persoanei cu handicap în cadrul 

“Centrului de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” se emite 

pe o perioadă de maxim 30 de zile şi în condiŃiile respectării 

programului individual de reabilitare şi integrare socială, urmând 

să înceteze după această perioadă. 

 Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei cu Handicap 

va monitoriza cazul persoanei cu handicap, activitate concretizată 

într-un referat, care va cuprinde toate datele referitoare la 

perioada găzduirii persoanei cu handicap în centru, precum şi la 

modul în care a fost respectată decizia emisă de către Comisia 

de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 

 ActivităŃile se vor desfăşura în baza unei metodologii de 

intervenŃie şi a unor proceduri de lucru stabilite de către Serviciul 

de Evaluare Complexă a Persoanei cu Handicap în colaborare cu 

echipa centrului de tip respiro. 

 

 Pe toată perioada găzduirii în centrul de tip respiro (maxim 

30 de zile/anual) fiecare beneficiar primeşte asistenŃă pentru 

menŃinerea sănătăŃii, conform planului de intervenŃie, realizându-

se monitorizarea stării de sănătate a acestora, în scop preventiv 
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şi terapeutic. “Centrul de tip respiro pentru persoane cu 

dizabilităŃi” asigură activităŃi de recuperare în baza programului 

individual de recuperare. În funcŃie de nevoile generale şi 

individuale ale beneficiarilor şi de resursele materiale şi umane 

existente, activităŃile de recuperare pot fi:  

 - psihoterapie; 

 - consiliere psihologică (evaluare/reevaluare, realizarea 

profilului psihologic, consiliere individuală şi de grup); 

 - terapii de recuperare neuromotorie; 

 - gimnastică medicală; 

 - kinetoterapie; 

 - terapie prin masaj; 

 - fizioterapie; 

 - terapii de expresie şi ocupaŃionale – artterapie, 

meloterapie, terapie prin muncă – ergoterapie; 

 - terapia tulburărilor de limbaj; 

 - formarea, dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de 

viaŃă independentă, igienă personală, autoservire şi 

autogospodărire.; 

 

De asemenea, la nivelul centrului se vor desfăşura activităŃi 

specifice, astfel :  

 - Supraveghere, îndrumare (pentru activităŃi de 

autogospodărire, igienă personală- în funcŃie de caz); 

 - Asigurarea hranei; 
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 - Programe educaŃionale (referitoare la norme de 

comportament social, abilităŃi de igienă, auto-gospodărire – în 

funcŃie de caz); 

 - ActivităŃi de socializare (organizate în cadrul centrului); 

 - AsistenŃă medicală (prevenŃie, consult medical, 

administrare medicaŃie); 

- Sprijin în obŃinerea drepturilor prevăzute de legislaŃia 

în vigoare (informare, consiliere, îndrumare, sprijin). 

 Monitorizarea persoanelor beneficiare de servicii medicale 

se va realiza atât de către personalul specializat existent la 

nivelul centrului, cât şi de echipa Serviciului de Evaluare 

Complexă a Persoanei cu Handicap. Monitorizarea serviciilor 

acordate persoanelor cu handicap în cadrul “Centrului de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” se va concretiza într-un 

raport de monitorizare, elaborat lunar de către Serviciul de 

Evaluare Complexă a Persoanei cu Handicap. De asemenea, 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei cu Handicap va 

monitoriza activitatea AsociaŃiei „Sfântul Mucenic Fanurie pentru 

Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”în derularea acestui proiect. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE  

(impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă/beneficiarilor) 

• Crearea unui centru de tip respiro cu o capacitate de 24 

locuri, la nivelul comunităŃii sectorului 6, pentru persoanele 

cu handicap dependente de asistenŃă şi îngrijire; 
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• ObŃinerea tuturor avizelor necesare pentru funcŃionarea 

centrului în conformitate cu standardele legale în vigoare;   

• Acordarea de asistenŃă de specialitate pentru un număr de 

24 persoane cu handicap/lună (300 de persoane cu 

dizabilităŃi anual – număr estimat);  

• Creşterea accesibilităŃii persoanelor cu handicap din 

sectorul 6 şi indirect a familiilor acestora la servicii 

specializate de tip respiro; 

• Acordarea de servicii de recuperare corespunzătoare 

nevoilor evaluate, servicii specializate de îngrijire şi 

asistenŃă, îndrumare, sprijin şi consiliere, evaluări, educaŃie 

pentru sănătate atât pentru beneficiari cât şi pentru familie şi 

acordarea de servicii de prevenire a excluziunii sociale şi 

integrare socială; 

• Creşterea gradului de conştientizare şi informare a 

populaŃiei cu privire la problematica persoanelor cu 

dizabilităŃi; 

• Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea 

acordării de asistenŃă de specialitate într-un centru de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃi. 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

FINANłARE – din contribuŃia Consiliului Local Sector 6 (55,38%), 

respectiv 662.675 lei şi a AsociaŃiei „Sfântul Mucenic Fanurie 

pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor” (44,62%), respectiv 

533.834 lei . 
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BUGET PROIECT “RESPIRO” 

 
Nr. 
Crt. 

Titlu de 
cheltuială 

Unitate Cost 
unitate 

Cost 
total an 

Taxe 
(T.V.A., 

viramente 
salarii) 

ContribuŃia 
D.G.A.S.P.C 

6 
LEI 

ContribuŃie 
FundaŃia 

LEI 

Contributie 
D.G.A.S.P.C 

6 
% 

ContribuŃe 
FundaŃia 

% 

1. Cheltuieli cu 
salariile 

        

 Coordonator  
proiect 
(Administrator) 

luna 1.984 23.808  6.552  30.360 0 100% 0 

 Asistent medical luna 2060 24.720  6.803  31.523 0 100% 0 
 Infirmiere (10 

persoane) 
luna 12.010  144.120 39.662 183.782 0 100% 0 

 Psiholog luna 1.984    23.808 6.552 30.360 0 100 % 0 
 Kinetoterapeut luna 1.984 23.808 6.552 30.360 0 100 % 0 
 Subtotal 

Cheltuieli cu 
salariile 

  240.264 66.121 306.385 0 100% 0  

     T.V.A 19%     

2. Dotări iniŃiale   105.000 19.950 0 124.950 0 100% 
3. Chelt. 

medicamente şi 
materiale 
sanitare) 

luna 5.000 60.000 11.400 0 71.400 0 100 % 

4. Hrana luna 10.800 129.600 24.624 0 154.224 0 100 % 
5. Cheltuieli de 

transport 
luna 2.000 24.000  4.560 0  28.560 0 100% 

6. Chirie luna 21.000 252.000 47.880 299.880 0 100% 0 
7. Chelt. întreŃinere luna 10.000 120.000 22.800 0 142.800 0 100 % 
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 Subtotal 
cheltuieli 
directe 

  930.864 197.335 606.265 521.934 53.74 % 46.26 % 

8. Cheltuieli 
neprevuzute  
(5% din cheltuieli 
directe) 

  56.410  56.410 0 100% 0 

 Total buget an   987.274 197.335 662.675 521.934 57.94% 42.06% 
9.  Cheltuieli pt. org. 

conferinŃă de 
presă 

Chelt. 
evenim. 

    5.000 950 0    5.950 0 100% 

10. Eveniment 
birotica 
pentruprintare/ 
multiplicare 
(imprimanta) 

Chelt. 
unica 

    5.000  950 0    5.950 0 100% 

 TOTAL 
GENERAL 

Buget/ 
an 

 997.274 199.235 662.675 533.834 55.38% 44.62% 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 finanŃării din bugetul local, în  anul 2010, pentru 

derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru 

persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 

parteneriat cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local Sector 6;  

 łinând seama de prevederile H.C.G.M.B. nr. 42/16.03.2006 

privind acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

privind cooperarea între Consiliul Local Sector 6, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu 

FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 şi 12  din Legea nr. 

17/2000 republicată, privind asistenŃa socială a persoanelor 

vârstnice, a prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „a”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. „d”, „n” şi „q” 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 finanŃarea în limita sumei de 200.495 lei 

de la bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului 

„Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu 

nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în parteneriat cu FundaŃia 

„Crucea Alb-Galbenă”, pentru serviciile de asistenŃă socio-

medicală oferite unui număr de 60 de persoane vârstnice 

domiciliate legal pe raza sectorului 6, în conformitate cu proiectul 

anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 27 

Data: 25.02.2010    
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ANEXA 

la H.C.L.S. 6 nr.27/25.02.2010 

 

 

 

Formular de cerere finantare 

 

 

 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 
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Numele 
solicitantului: 

 
FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă” din 

România 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 
Dosar Nr. 

 
____________________________ 
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I.PROIECTUL 

1. DESCRIERE 

 

1.1 Titlul : Ingrijiri socio-medicale complexe pentru persoane 

vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6 

 

 

1.1 Localizare: Bucuresti, sector 6 

 

Oraş(e), sector ( sectoare), cartier  

1.2 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 

Sector 6 

 

Costul total al 

proiectului 

Suma solicitată de 

la DGASPC Sector 

6 

% din costul total al 

proiectului 

279 640 RON  200 495 RON 71.70 % 

 

Vă rugăm să aveŃi în vedere faptul că, costul proiectului şi 

contribuŃia solicitată de la DGASPC Sector 6 trebuie să fie 

exprimate în RON  

 

1.3 Rezumat 

 

Maximum 1 pagină 
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Durata proiectului 12 luni (01.01.2 010 -31.12. 2010) 

Obiectivele 
proiectului 

Principalul obiectiv este dezvoltarea şi consolidarea 
programului  de furnizare de servicii care să asigure accesul 
la îngrijire a persoanelor dependente, prin acordarea de 
servicii medico - sociale la domiciliu. 
Obiectivul specific:Derularea programelor de sprijinire a 
serviciilor sociale din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în scopul preluării 
cazurilor sociale care necesită (re)integrare socială prin 
asigurarea ingrijirii medicale in comunitate. 

Parteneri DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Sector 6 si FundaŃia “Crucea Alb- Galbenă” 

Grupul (grupurile) 
Ńintă1 

Grupul Ńintă al proiectului este format din 60 de persoane 
vârstnice si cu probleme sociale de pe raza sectorului 6 care 
prezintă diferite afecŃiuni medicale 

Beneficiarii finali2 Familiile beneficiarilor direcŃi, furnizorii de servicii medicale de 
pe raza sectorului 6 care sunt astfel degrevati de cazurile 
sociale şi/sau beneficiarii nedeplasabili din sector 

Rezultatele aşteptate � Accesul unui număr de 60 persoane ce vor 
beneficia de îngrijiri medicale (oferite prin 
personalul CAG), atunci când au stringentă nevoie 
de ele,  

� Cresterea gradului de autonomie a 15 persoane cu 
deficit motor îngrijiŃi de kinetoterapeutul CAG, cu 
cel putin 25% (conform evaluărilor medicale) ; 

� Creşterea gradului de informare a minim 300 
persoane privind serviciile de îngrijiri socio-
medicală la domiciliu. 

Principalele activităŃi ActivităŃile principale ale proiectului sunt legate de 
dezvoltarea şi consolidarea unui program de 
îngrijire la domiciliu a persoanelor dependente prin 
acordarea de servicii socio-medicale diverse, de 
către asistenŃi medicali, kinetoterapeut, toŃi 
specializaŃi în îngrijirea la domiciliu (nursing 
comunitar), în funcŃie de nevoile fiecărui beneficiar. 
Aceste activităŃi sunt legate în principal de : 

� AsistenŃă medicală şi îngrijire (măsurarea 
principalilor parametri fiziologici, aplicare condom 
urinar, aplicare pampers pentru persoane 
incontinente, îngrijiri de igienă corporală, 
alimentaŃia persoanelor cu tulburări de deglutiŃie, 
alimentaŃia pe sonda nazogastrica, administrarea 

                                            
1  “Grup Ńintă” sunt grupurile/entităŃile care sunt afectate în mod direct de 

rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. 
2 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele 

proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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medicamentelor, perfuzii, îngrijirea plăgilor, 
pansamente, îngrijirea stomelor, sondaje, spălături, 
clisma, măsurarea glicemiei, recoltarea analizelor, 
alte servicii medicale). 

� Kinetoterapie şi recuperare/reabilitare medicală; 
� Consiliere medicală (comunicare, consiliere, 

informare privind patologia pe care o are, 
ergoterapie) 

� AsistenŃă paliativă - îngrijirea în faza terminală a 
asistaŃilor şi susŃinerea familiei – bereavement. 

 

1.5 Obiective 

Maximum 1 pagină. DescrieŃi obiectivul general la care proiectul 

îşi propune să contribuie, precum şi obiectivul/obiectivele 

specific(e) pe care îl vizează proiectul.  

 
Obiectivul general:  

 În contextul politicilor sociale, statul desfaşoară activităŃi 

(strategii, programe, proiecte, acŃiuni, legislaŃie) care au ca scop 

promovarea şi influenŃarea bunăstării individului, familiei sau 

comunităŃii într-o societate. 

 Sistemele de protecŃie socială trebuie să se adapteze 

evoluŃiei comportamentelor şi structurilor familiale atunci când 

acestea antrenează apariŃia unor nevoi de protecŃie socială, 

legate în special de tansformările pieŃei muncii şi de evoluŃia 

demografică. Astfel, vârstnicilor trebuie să li se garanteze măsuri 

corespunzătoare de protecŃie socială, luând în considerare 

nevoile specifice ale acestei categorii, în special în cazul în care 

aceştia sunt dependenŃi de îngrijire la domiciliu. 

  

 Principalul obiectiv este dezvoltarea şi consolidarea  

programului  de furnizare de servicii care să asigure accesul la 

îngrijire a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii 
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medico - sociale asigurate de medici, asistenti medicali si 

kinetoterapeuŃi cu experienŃă în domeniul îngrijirii la domiciliu. 

Acest proiect îşi propune să: monitorizeze starea de sănătate şi 

evoluŃia persoanelor aflate în imposibilitatea de a-şi asigura 

îngrijire medicală; a celor imobilizate; aflate în stare terminală; să 

furnizeze familiei/aparŃinătorilor; informaŃii cu privire la maniera de 

abordare a persoanelor dependente, oferindu-le în acelaşi timp 

suportul psiho-social necesar depăşirii situaŃiilor de criză. 

 

 Obiectivul specific: Derularea programelor de sprijinire a 

serviciilor sociale din cadrul DirecŃiei  Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în scopul preluării cazurilor 

sociale care necesită (re)integrare socială prin asigurarea ingrijirii 

medicale in comunitate. 
 
Alte obiective specifice ce vor rezulta in urma implementarii 
proiectului: 
  
* dezvoltarea unui program de recuperare medicală la domiciliu, 
care să răspundă nevoilor persoanelor aflate într-o stare de 
dependenŃă temporară sau permanentă, în vederea valorificării la 
maximum a restantului funcŃional (persoane ce suferă de patologii 
neurologice – post accident vascular, patologii ortopedice, post 
traumatice etc); 
 * formarea unei echipe de specialişti prin colaborarea între 
sectorul public şi cel privat (D.G.A.S. Sector 6 şi FundaŃia Crucea 
Alb-Galbenă) având scopul de a îmbunătăŃi serviciile medico-
sociale oferite la domiciliul persoanelor vârstnice dependente 
rezidente în sectorul 6; 
 * furnizarea unor servicii specializate cu scopul de a 
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preveni şi combate marginalizarea socială şi de a contribui la 
reintegrarea persoanelor dependente sau semidependente; 
 * Deasemenea se are în vedere formarea continuă a 
personalului angajat, prin cursuri de perfecŃionare, participări la 
conferinŃe, seminarii.  
 

1.6 Justificare 

 
Maximum 2 pagini. Vă rugăm să furnizaŃi următoarele informaŃii: 

 
1.6.1.RelevanŃa proiectului faŃă de obiectivele Strategiei 
DGASPC sector 6, Strategia NaŃională ANPDC, Ministerul 
Muncii  
 

 Planul NaŃional Antisărăcie şi Excluziune Socială are ca 
principal obiectiv strategic „Eliminarea situaŃiilor de excluziune 
socială severă şi promovarea incluziunii sociale” acesta urmând a 
se atinge prin realizarea mai multor subobiective printre care şi 
asistenŃa socială pentru persoane vârstnice (elaborarea unei 
strategii naŃionale şi implementarea sistemului). 
 

1.6.2 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din 

Sectorul 6  

 

 Care sunt nevoile relevante privind serviciile sociale din 

zona de acŃiune a proiectului dumneavoastră. 

 

 Acest proiect îşi propune să răspundă nevoilor acelei 

categorii de persoane aflate la domiciliu, ce nu pot primi asitenŃă 

îndelungată în spital, aflată în stare de dependenŃă la domiciliu/cu 
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posibilităŃi materile reduse, ce necesită o îngrijire deosebită ce 

implică consum de materiale medico-sanitare de bună calitate, 

timp (în cazul persoanelor dependente -  tehnici ce pot dura mai 

mult de 1 oră) şi nu în ultimul rând personal foarte bine instruit 

care să fie capabil să răspundă cu promptitudine situaŃiilor 

existente la domiciliu, care să aibă capacitatea să comunice cu 

persoana asistată şi familia acestuia şi să se adapteze condiŃiilor 

din fiecare locuinŃă. 

 PopulaŃia vârstnică înregistrează o creştere rapidă şi 

constantă în întreaga lume concomitent cu scăderea natalităŃii, 

consecinŃele socio-economice ale acestui fenomen afectând şi 

Ńara noastră. 

 Asistăm şi la noi în Ńară la un fenomen de creştere a 

speranŃei medii de viaŃă, fapt ce antrenează apariŃia anumitor 

riscuri sociale. Astfel, se constată o creştere a numărului de 

persoane vârstnice care trăiesc singure, schimbările înregistrate 

în structura familiei, a stilului de viaŃă, mobilitatea populaŃiei din 

zonele rurale către zonele urbane, sărăcia, toate acestea 

determinând limitarea suportului familial. 

În mod deosebit, în România, la fenomenul de îmbătrânire 

a populaŃiei şi de creştere a bolilor cronice se adaugă şi costurile 

ridicate ale perioadei de tranziŃie. Persoanele în vârstă de 60 de 

ani şi peste reprezintă, în prezent, un procent de 19,6% din totalul 

populaŃiei României, iar pentru anul 2030 se preconizează un 

procent de 23,9%. (Conform Studiului contractat de FundaŃia 

Principesa Margareta a României şi realizat de o echipă de 

cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Studiere 
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a PopulaŃieiFacultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială, Cluj-

Napoca – 2009). 

ConsecinŃele procesului de îmbătrânire sunt multiple, generând 

nevoi specifice : 

• consecinŃe economice – cu un caracter acut privind 

asigurarea unei reale creşteri economice, diminuarea veniturilor 

odată cu pensionarea şi apariŃia riscului de pierdere a 

independenŃei financiare a persoanei vârstnice; 

• consecinŃe sociale – dificultăŃi în asigurarea unei 

protecŃii sociale adecvate, creşterea riscului de marginalizare a 

persoanelor vârstnice care şi-au încetat activitatea profesională, 

pierderea statusului şi rolului în familie si comunitate, scăderea 

capacităŃii de adaptare socială; 

• consecinŃe medicale – creşterea nevoilor de îngrijiri 

complexe datorită polipatologiei specifice vârstei a treia. 

• consecinŃe demografice – sporul natural şi creşterea 

demografică sunt ameninŃate, concomitent cu o tendinŃă continuă 

de depopulare a zonelor rurale şi de îmbătrânire a forŃei de 

muncă; 

 

Toate aceste consecinŃe şi nevoi se regasesc, ca peste tot 

dealtfel, şi pe raza sectorului 6 

  1.6.3.Descrierea grupului/grupurilor Ńintă şi a beneficiarilor, 

precum şi numărul estimat de beneficiari. 

IdentificaŃi grupurile Ńintă, beneficiarii proiectului. Vă rugăm să 

menŃionaŃi în mod explicit numărul de persoane care vor 

beneficia direct de serviciile sociale furnizate în cadrul proiectului 
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pe perioada implementării acestuia (de exemplu, numărul de 

persoane asistate, consiliate etc.). 

 Lista grupurilor Ńintă şi estimarea anticipativă a 

numărului beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi: 

 Beneficiari direcŃi: 60 persoane vârstnice dependente şi 

semidependente domiciliate pe raza Sectorului 6, care vor 

beneficia de îngrijire medicală la domiciliu (dintre aceştia 15 vor 

beneficia şi de recuperare medicală/kinetoterapie la domiciliu). 

 Beneficiari indirecŃi: membrii familiei şi persoanele de 

suport din mediul de viaŃă al beneficiarilor vârstnici estimaŃi la un 

număr de 300 persoane; 

 1.6.4 Motivele care au stat la baza selectării 

grupului/grupurilor Ńintă şi la identificarea nevoilor sociale şi 

constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile 

grupului/grupurilor Ńintă şi ale beneficiarilor? 

  ExplicaŃi care au fost motivele pentru care aŃi selectat 

grupurile Ńintă identificate mai sus, ale căror nevoi sociale doriŃi să 

le rezolvaŃi prin proiectul dumneavoastră. 

 

Motivele alegerii grupului Ńintă sunt: 

 

- numărul mare de persoane dependente, ce se află la domiciliu 

ca urmare a sistemului de sănătate care se dovedeşte încă 

incapabil să facă faŃă cerinŃelor societăŃii moderne (datorită 

infrastructurii precare, gestiunii defectuoase şi insuficienŃei 

cronice a investiŃiilor, agravate de fondul unor probleme socio-

economice, de mediu, de nutriŃie şi de stres persistente;  
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- modificările socio-economice produse în societate (migrarea 

paralel cu scăderea coeziunii în familia lărgită) au determinat 

apariŃia unui nou fenomen – persoana vârstnică singură - ce 

impune implementarea unei noi strategii pe plan local care să 

vizeze îmbunătăŃirea nivelului de trai precum şi creşterea 

coeziunii sociale şi responsabilizarea comunităŃii; 

- Amploarea fenomenului de îmbătrânire demografică impune 

adoptarea unor măsuri cu scopul de a preveni şi diminua efectele 

negative ale acestui fenomen. 

 

Motivele alegerii tipului de serviciu social: 

Îngrijirile la domiciliu reprezintă cea mai bună strategie de îngrijire 

a persoanelor vârstnice în situaŃie de dependenŃă, nu numai 

pentru că este o metodă ale cărei costuri, considerabil diminuate 

faŃă de îngrijirea în instituŃii, ci şi pentru că este preferată de 

persoanele în vârstă, reprezentând un atribut esenŃial al calităŃii 

vieŃii pentru a ramane în familie şi în habitatul sau, inconjurat de 

afecŃiune, oferă un suport psihic esential . 

 

Argumentele alegerii activităŃilor sunt:  

• Proiectul realizează un parteneriat funcŃional între ONG-uri şi 

autorităŃile locale; 

• Prin activităŃile propuse, proiectul permite specializarea unei 

echipe pluridisciplinare de profesionişti în furnizarea de servicii la 

domiciliu, adresate persoanelor vârstnice dependente sau 

semidependente ; 

• Proiectul va permite creşterea gradului de informare privind 

serviciile de îngrijiri socio -medicale la domiciliu. 



359 
 

 

1.7 Descrierea detaliată a activităŃilor 

 

Maximum 4 pagini. IncludeŃi titlul şi o descriere detaliată a fiecărei 

activităŃi care va fi desfăşurată pentru obŃinerea rezultatelor, 

justificând alegerea acestor activităŃi şi specificând rolul fiecărui 

partener  (sau sub contractant), dacă este cazul, în desfăşurarea 

acestor activităŃi. În acest sens, descrierea detaliată a activităŃilor 

nu trebuie confundată cu planul de acŃiune.   

 

ActivităŃile ce vor fi desfaşurate în cadrul proiectului sunt 

următoarele: 

  

Activitatea I  

Formarea unei echipe mixte din specialiştii DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială Sector 6 şi FundaŃiei Crucea Alb – Galbenă 

(fiecare instituŃie îşi va desemna persoanele care vor face parte 

din viitoarea echipă). 

  

Activitatea II 

Instruirea echipei mixte; 

Echipa mixtă va fi instruită, de psihologi, asistenŃi sociali ai 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială Sector 6 şi FundaŃiei 

Crucea Alb- Galbena cu scopul de a oferi un pachet de servicii 

integrate specializate persoanelor vârstnice aflate în nevoie.  

• activităŃi de mediatizare a proiectului; 

• stabilirea personalului ce va fi implicat în proiect (asistente 

medicale, kinetoterapeut, medic, asistenŃi sociali ); 
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• întâlniri multidisciplinare; 

• formarea continuă a personalului. 

 

Activitatea III 

AchiziŃionarea materialelor medico-sanitare, a celor medicale 

precum şi a consumabilelor de birou. 

 

Activitatea IV 

Crearea bazei de date 

 

IV.1. Etape: 

1) Identificarea beneficiarilor – prin intermediul serviciului de 

Registratură şi Informare CetăŃeni din cadrul DGASPC Sect. 6 şi 

Registratura FundaŃiei Crucea Alb- Galbena, sunt identificate 

persoanele vârstnice care solicită sprijin pentru a depăşi anumite 

situaŃii ( înregistrarea cererilor 

2) Criterii de admitere şi eligibilitate – evaluarea socio-medicală la 

domiciliul potenŃialului beneficiar de servicii; 

3) Evaluarea nevoilor medicale şi sociale – constă în vizita la 

domiciliul beneficiarului, evaluarea nevoilor, completarea fişei de 

lucru socio-medicale care cuprinde : date privind beneficiarul, 

tipul de servicii solicitat, timpul şi orele care vor fi acordate pentru 

îngrijire; 

4) Planul de ingrijire Individualizat – se realizează în urma 

evaluarii nevoilor beneficiarului şi cuprinde următoarele informaŃii 

: nevoile de îngrijire, gradul de dependenŃă al beneficiarului 

respectiv, tipurile de servicii care să corespundă nevoilor sale de 
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îngrijire, obiectivele care trebuie atinse în cadrul procesului de 

îngrijire, echipa implicată în furnizarea de servicii beneficiarului 

respectiv; 

 

IV. 2. Reactualizarea bazei de date; 

 

Activitatea V 

Furnizarea serviciilor : 

Serviciile sociale sunt stabilite de managerul de caz în 

colaborare cu medicul 

Generalist din cadrul programului. 

 

V.1. - Asistentele medicale( managerii de caz) specializate în 

îngrijire la domiciliu acordă următoarele servicii medicale la 

recomandarea medicului: 

- Monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, 

respiraŃie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun); 

- Administrarea medicamentelor per os, intramuscular, 

intravenos, subcutanat/intradermic, pe sonda 

vezicală, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafaŃa 

mucoaselor/tegumentelor, pe seringa automată; 

- Măsurarea glicemiei cu glucometru; 

- Recoltarea produselor biologice; 

- Alimentarea pe sonda gastrică sau nazogastrică; 

- Alimentarea artificială pe gastrostomă; 

- Alimentarea pasivă pentru bolnavii cu tulburări de 

deglutiŃie; 
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- Clismă, spălături; 

- Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate; 

- Îngrijirea escarelor; 

- Îngrijirea stomelor, fistulelor, tudului de dren, canulei 

traheale; 

- Schimbarea sondei vezicale; 

- Aplicarea condomului urinar; 

- Monitorizarea dializei peritoneale; 

- Aplicarea de pampers; 

- EducaŃia pentru sănătate şi comunicare în scop 

terapeutic. Psihoterapie; 

- Analgezie peridurală; 

- Îngrijirea pacienŃilor în fază terminală (îngrijiri 

paliative) şi susŃinerea familiei – bereavement. 

 Aceste servicii pot fi acordate la solicitarea familiei sau a 

aparŃinătorului legal. Aceste persoane pot fi trimise de medici de 

familie, medici specialişti din spitale, alte ONG-uri, AutorităŃi 

locale, Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale etc. 

 

V.2. - Acordarea de servicii de recuperare medicală prin 

kinetoterapeut - aceste servicii constau in : 

- gimnastica medicală (mobilizări pasive, pasivo-active 

şi cu rezistenŃă); 

- deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârjei, 

bastonului; 

- educarea mersului; 
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- masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, 

decontracturare); 

- reflexoterapie (relaxarea centrilor nervoşi periferici); 

În urma şedinŃelor de recuperare, în funcŃie de pacient 

(stare de sănătate/diagnostic, vârstă) se poate îmbunătăŃii starea 

de invaliditate şi chiar obŃinerea independenŃei. 

Pentru persoanele imobilizate se execută manevre 

terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicaŃiilor 

pulmonare şi/sau complicaŃiilor vasculare ale membrelor 

inferioare. 

 

Activitatea VI 

- reevaluarea PIP (persoane îngrijite în proiect) şi 

reînoire;  

- raport de activitate 

 
Activitatea VII 

Diseminarea modelului de lucru privind acordarea de servicii 

socio-medicale la domiciliu; 

- ActivităŃile proiectului vor fi diseminate prin intermediul unei 

broşuri care va cuprinde atât serviciile oferite persoanelor 

vârstnice la domiciliu cât şi importanŃa îngrijirilor la domiciliu; 

-  Realizarea de pliante destinate beneficiarilor. 

Diseminarea modelului de lucru se va realiza prin întâlniri de 

lucru la care vor participa decidenŃi politici locali, reprezentanŃi ai 

Primăriei sector 6, specialişti din cadrul intituŃiilor guvernamentale 

şi nonguvernamentale care furnizează servicii în domeniu  

(organizarea unei manifestării în acest scop). 
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1.8 Metodologia 

 

Maximum 2 pagini. Descrierea detaliată a: 

 

1.8.1 Metodei de implementare şi motivele pentru 

metodologia propusă 

 

Cum intenŃionaŃi să puneŃi în practică activităŃile din proiect? 

DescrieŃi aici tehnicile şi procedurile pe care intenŃionaŃi să le 

folosiŃi pentru implementarea activităŃilor. Vă rugăm să vă exprimaŃi 

cât mai precis şi mai concret posibil şi să aveŃi în vedere atât 

tehnicile şi procedurile managementului de proiect. 

Metodele de implementare: 

În cadrul FundaŃiei “Crucea Alb- Galbenă” serviciile de 

îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice se oferă după 

următoarea metodologie: 

1. informarea populaŃiei (a potenŃialilor beneficiari) prin 

intermediul materialelor publicitare: despre gama de 

servicii oferite, în cât timp se poate primi serviciul şi care 

este procedeul prin care se poate obŃine ; 

2. luarea în evidenŃă : în cazul acestui proiect - 

înregistrarea solicitărilor de la D.G.A.S.P.C. sector 6 ; 

3. evaluarea nevoilor : evaluarea socio-medicală în 

conformitate cu H.G. 886/2000 pentru aprobarea Grilei 

NaŃionale de evaluare a  nevoilor persoanelor vârstnice în 

cazul acestui proiect în directă colaborare cu asistenŃii 

sociali din cadrul Serviciului AsistenŃă Persoane Vârstnice 

al D.G.A.S.P.C. sector 6;  
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4. planul de intervenŃie : pe baza nevoilor identificate se 

elaborează un plan individual care cuprinde serviciile de 

îngrijire corespunzătoare ; 

5. implementarea planului individual de îngrijire 

(asigurarea serviciilor) : asigurarea cu resurse umane şi 

materiale, pe toată durata stabilită, până la atingerea 

obiectivelor din planul de îngrijire ; 

6. monitorizarea serviciilor : supravegherea şi controlul 

activităŃii de îngrijire la domiciliu - fie în colaborare cu 

asistenŃii sociali din cadrul Serviciului AsistenŃă Persoane 

Vârstnice al D.G.A.S.P.C. sector 6 – fie efectuat şi separat 

de către fiecare instituŃie;  

7. evaluarea planului de intervenŃie : reanalizarea 

periodică a nevoilor şi restabilirea planului de îngrijire, 

după caz. 

1.8.2 Proceduri pentru evaluare internă/externă 

DescrieŃi aici procedurile pe care intenŃionaŃi să le folosiŃi pentru 

evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul 

de atingere a obiectivelor. 

Procedurile de evaluare internă ale FundaŃiei “Crucea Alb- 

Galbenă: 

 ActivităŃile se vor desfăşura în baza legislaŃiei în vigoare 

(control financiar – cenzor), controlul calităŃii va fi permanent 

realizat, folosind ca indicatori: 

– Numărul de persoane asistate; 

– creşterea eficienŃei si calitatii serviciului acordat; 

– cost mediu pe beneficiar; 
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– număr de beneficiari asistaŃi cu aceleaşi costuri; 

– evaluări periodice – perioada de menŃinere în 

program. 

1.8.3 Descrierea rolului şi participării a diferiŃilor actori 

(parteneri locali, grupuri Ńintă, autorităŃi locale etc.), 

precum şi motivele pentru care le-au fost desemnate 

aceste roluri.  

 

ExplicaŃi aici rolul şi, implicarea fiecărui partener (dacă este 

cazul) în implementarea proiectului.  

 

NIVELUL DE IMPLICARE ŞI ACTIVITATEA PARTENERILOR 

ÎN PROIECT; 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială Sector 6 prin 

Serviciului AsistenŃă Persoane Vârstnice: 

� pune la dispoziŃie personalul deja angajat în cadrul 

Serviciului AsistenŃă Persoane Vârstnice, care va fi lucra cu 

echipa de implementare din cadrul FundaŃiei Crucea Alb- 

Galbenă; 

� participă la realizarea bazei de date cu beneficiarii 

programului de îngrijire la domiciliu; 

� participă la actualizarea periodică a bazei de date; 

� efectuează anchetele sociale pentru persoanele în vârstă 

rezidente în sectorul 6, care solicită servicii de asistenŃă  

medico-sociala la domiciliu; 

� participă la reuniuni periodice de evaluare şi monitorizare a 

proiectului; 
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� participă la mediatizarea proiectului prin diverse metode: 

elaborarea şi imprimarea de pliante, fluturaşi, participarea la 

diferite emisiuni radio -TV, seminarii, colocvii, dezbateri etc; 

� oferă consiliere psihologică prin specialiştii din cadrul 

Serviciului AsistenŃă Persoane Vârstnice ; 

� oferă consiliere socio-administrativă; 

� contribuie la prevenirea marginalizării şi reintegrarea socială 

a persoanelor vârstnice prin colaborarea cu celelalte servcii 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 care pot sprijini persoanele 

vârstnice aflate în situaŃii de criză (ajutor financiar de urgenŃă, 

ajutor social – conform Lg. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, după caz); 

FundaŃia Crucea Alb- Galbenă: 

� colaborează cu specialiştii D.G.A.S.P.C. sect. 6 în vederea 

întocmirii bazei de date cu beneficiarii proiectului; 

� participă la efectuarea anchetelelor sociale pentru 

persoanele în vârstă rezidente în sectorul 6, întocmind partea 

de evaluare medicală; 

� oferă servicii medicale prin asistenŃele medicale şi de 

recuperare medicală prin kinetoterapeut; 

� oferă consultaŃii medicale periodice prin doctor angajat al 

FundaŃiei; 

� formează echipa de implementare; 

� participă la reuniunile de evaluare şi monitorizare a 

proiectului; 

� participă la mediatizarea proiectului; 

� oferă consiliere medicală beneficiarilor; 
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� participă la căutarea unor modalităŃi de auto-finanŃare a 

proiectului 

 

1.8.4 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe 

funcŃii: nu este necesară includerea aici a numelor 

persoanelor). 

 

Echipa propusă pentru implementarea proiectului  

� Coordonator de proiect  x 1 norma; 

� Asistent de proiect  x 1 / 2 norma 

� Medic x 1 norma (medic cu competenŃă medicină generală) 

� AsistenŃi medicali x 3 norme 

� Kinetoterapeut x 1 norma; 

� Voluntari x 4 (1 psiholog, 1 medic, 2 persoane pentru 

activităŃii administrative la sediu CAG) 

 

1.8.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea 

proiectului (echipamente, instrumente etc) 

 FundaŃia  “Crucea Alb- Galbenă a fost înfiinŃată şi finanŃată 

de Crucea Alb-Galbenă Flandra şi Guvernul Flamand care a lansat 

centrul de îngrijiri la domiciliu prin asistenŃe medicale specializate 

în îngrijirea la domiciliu într-o perioadă în care nu se cunoştea 

decât îngrijirea bolnavilor în spitale. Echipa de asistente medicale a 

îngrijit, până în prezent, adică în 13 ani de activitate, peste 8000 de 

persoane de toate categoriile sociale şi cu diferite afecŃiuni 

medicale din Bucureşti şi împrejurimi. Proiectul are deci, un foarte 

mare impact faŃă de acea categorie de persoane cu nevoi aflată la 
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domiciliu. 

ExperienŃa FundaŃiei Crucea Alb-Galbena, (de 13 ani oferă 

servicii socio-medicale persoanelor vârstnice domiciliate în 

Sectorul 6), eficienŃa serviciilor comunitare ce le oferă 

persoanelor vârstnice, calificarea personalului specializat în 

oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu, motivează colaborarea 

D.G.A.S.P.C. sect. 6 cu FundaŃia Crucea Alb-Galbenă. 

 

Totodată FundaŃia Crucea Alb-Galbenă dispune de o 

dotare la standarde europene, astfel promptitudinea şi rapiditatea 

în intervenŃia acordată persoanelor vârstnice aflate în dificultate 

este asigurată de asistenŃii medicali şi kinetoterapeutul angajaŃi 

ce au la dispoziŃie fiecare câte un autoturism de mic litraj, 

echipamentul medico-sanitar corespunzător în dotarea fiecărui 

membru al personalului, precum şi de medicii curanŃi (angajaŃi şi 

voluntari ) care verifică îngrijirile acordate vârstnicilor. 

Totodată FundaŃia Crucea Alb-Galbenă din România dispune 

de recunoaşterea ca fiind persoană juridică română de drept 

privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică fapt ce 

reiese din Hotărâea de Guvern nr.1153 din 23 octombrie 2003. 

 

1.9 Durata şi planul de acŃiune 

 

Notă: Planul indicativ de acŃiune nu trebuie să conŃină date 

calendaristice precise, ci să menŃioneze simplu "luna 1", "luna 2" 

etc. Se recomandă ca solicitanŃii să prevadă o rezervă de timp în 

planul de acŃiune ca o precauŃie. Planul de acŃiune nu trebuie să 
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includă descrierea detaliată a activităŃilor, ci numai titlul.  

Planul de acŃiune pentru primul an de implementare trebuie să fie 

suficient de detaliat pentru a ilustra pregătirea şi implementarea 

fiecărei activităŃi. 

Planul de acŃiune trebuie  elaborat după următorul format:  

 
 

 Semestrul 1 Semestrul 2 Comentarii 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 Identificarea adresei si a 

comunitatii x           

 Se va repeta la 

aparitia de noi 

cazuri 

2 Identificarea nevoilor si 

problemelor beneficiarilor 
x x x x x x x x x x x x 

 

3 Programare prin telefon 

inainte de  prima vizita 
x x x x x x x x x x x x 

 

4 Comunicarea cu 

beneficiarul, sau familia 
x x x x x x x x x x x x 

 

5 Oferirea de servicii socio-

medicale in urma elaborarii 

planului de interventii 

personalizat 

x x x x x x x x x x x x 

Servicii medicale, de 

recuperare si 

consiliere medicala

6 Pregatirea locului de 

desfasurare si oferirea 

serviciilor propriu zise 

x x x x x x x x x x x x 

 

7 Informarea familiei privind 

relatia cu ADAM – acolo unde 

este cazul 

x      x      

Poate avea loc  ori 

de acte ori este 

cazul 

8 Educatia privind igiena si 

alimentatia – acolo unde este 

cazul 

x x x x x x x x x x x x 

 

9 Programarea vizitei viitoare 

in functie de nevoi si 

posibilitatile anturajului 

x x x x x x x x x x x x 

 

10 Instiintarea medicului 

curant sau de familie, despre 

evolutia bolii (si ori de cate ori 

este nevoie) 

 x  x  x  x  x  x 

Activitatea poate fi 

acoperita de medicii 

(voluntari ai ) 

fundatiei 
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11 Notarea in fisele medico - 

socile  a tuturor datelor 

necesare managementului de 

caz 

x x x x x x x x x x x x 

 

12 Urmarirea gradului de 

satisfactie al beneficiarului, 

prin chestionare 

     x      x 

 

13 Intalniri de lucru cu echipa 

din proiect (in fiecare 

saptamana) 
x x x x x x x x x x x x 

La aceasta activitate 

este de  

dorit si participarea / 

macar lunara 

 a reprezentantilor 

DGASPC S6 

14 Raport de evaluare 

complexa 
     x      

  

15 Evaluare finala            x  

 

 

 

2. REZULTATE AŞTEPTATE 

  

2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 

Maximum 1 pagină. IndicaŃi cum proiectul va îmbunătăŃi situaŃia 

grupurilor Ńintă / beneficiarilor: 

Vă rugăm să prezentaŃi în mod clar îmbunătăŃirea situaŃiei 

grupurilor Ńintă - relevantă faŃă de nevoile sociale identificate în 

secŃiunile anterioare. ArătaŃi modul în care situaŃia grupurilor Ńintă 

se va îmbunătăŃi pe termen lung, felul în care vor fi satisfăcute 

nevoile lor sociale pe termen lung prin implementarea activităŃilor 

din cadrul acestui proiect. ÎncercaŃi să cuantificaŃi cât mai mult 

posibil, după caz. 
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Cum va îmbunătăŃi proiectul situaŃia grupurilor Ńintă 

Îngrijirile ce li se vor acorda vor permite beneficiarilor să îşi 

dezvolte capacitatea maxima din punct de vedere fizic, 

intelectual, emoŃional şi : 

a) dreptul de a rămâne în propria locuinŃă - 

serviciile integrate de îngrijire la domiciliu sunt 

flexibile, disponibile, corespund preferinŃelor 

beneficiarilor astfel încât aceştia rămân în propriile 

locuinŃe cât timp doresc şi cât starea de sănătate le 

permite;  

b) dreptul de a-şi păstra stilul de viaŃă ales - 

serviciile integrate de îngrijire la domiciliu corespund 

modului de viaŃă şi nevoilor culturale, religioase şi 

emoŃionale ale beneficiarilor. 

ActivităŃile pe care ne propunem să le desfăşurăm vor 

conduce la îmbunătăŃiri ale situaŃiei beneficiarilor direcŃi 

prin: 

 

� creşterea confortului fizic şi psihic al pacientului într-un 

mediu familiar lui şi asigurarea integrării sociale; 

� reducerea numărului de persoane care solicită 

instituŃionalizarea în asezăminte medico – sociale sau în 

spitale; 

� acordarea de îngrijiri la domiciliul a pacienŃilor cronici (care 

nu mai fac obiectul internării în spital) şi a celor cu probleme 

sociale;  
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� derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în scopul preluării cazurilor sociale care 

necesită (re)integrare socială prin asigurarea îngrijirii medicale 

în comunitate; 

� scăderea absenteismului, cauzat de necesitatea îngrijirii 

unor astfel de cazuri, de către membrii activi ai familiei 

beneficiarului;  

� dezvoltarea sentimentului de solidaritate; 

� asigurarea consilierii şi informării medicale a persoanelor 

aflate în dificultate. 

2.2 Realizări concrete 

Maximum 1 pagină. FiŃi cât mai specifici şi cuantificaŃi realizările 

cât mai mult posibil.  

Ca realizari concrete ne propunem:  

� acordarea de servicii complexe specializate unui 

număr de 60 de persoane vârstnice ; 

� numărul de persoane ce au devenit independente 

din persoanele semidependente care au beneficiat 

de servicii integrate de îngrijire la domiciliu oferite în 

cadrul proiectului -15; 

� numărul de persoane ce au devenit 

semidependente din persoanele vârstnice 

dependente care au beneficiat de servicii integrate 

de îngrijire la domiciliu oferite în cadrul proiectului -

10; 
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� scăderea costului mediu pe beneficar prin 

satisfacerea unor nevoi (prin scăderea gradului de 

dependenŃă); 

� reducerea numărului de familii care solicită 

internarea unui membru vârstnic al familiei într-o 

instituŃie rezidenŃială de ocrotire; 

� reducerea numărului de persoane vârstnice 

(domiciliate în Sectorul 6) staŃionare în spitale. 

2.3 Sustenabilitate   

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să evidenŃiaŃi distinct următoarele 

trei aspecte ale sustenabilităŃii: 

1.3.1 Aspectul financiar (cum vor fi finanŃate activităŃile 

după terminarea proiectului?)  

DescrieŃi sursele de finanŃare care vor fi folosite pentru 

continuarea activităŃilor după terminarea proiectului   

 IntenŃionăm să continuăm colaborarea celor două instituŃii 

şi după data de 31.12.2010, astfel finanŃarea ar putea fi asigurată 

şi pe viitor prin colaborarea dintre Consiliul Local al Sectorului 6 

(prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Sectorului 6) şi 

FundaŃia Crucea Alb Galbenă. 

1.3.2 Nivel instituŃional (Vor mai exista structurile care să 

permită continuarea activităŃilor, după terminarea 

finanŃării?) 

DescrieŃi cum vor continua să existe şi să funcŃioneze structurile 

create în cadrul proiectului. DemonstraŃi viabilitatea acestora. 
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 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Sectorului 6 este 

o instituŃie publică creată în subordinea Consiliului Local, al cărei 

obiectiv este protecŃia socială, iar FundaŃia Crucea Alb – Galbenă 

din România este instituŃie privată cu statut de utilitate publică din 

anul 2003, având ca misiune ca toŃi OAMENII să beneficieze de 

îngrijiri profesioniste şi de calitate la domiciliu, fără nici o 

discriminare. 

 Aceste instituŃii vor putea să continue colaborarea şi 

activităŃile fie împreună, fie pe cont propriu fiecare, la finalul 

proiectului propus. 
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2.  
3.  
4. BUGETUL PROIECTULUI  
 BUGET  
 
N
r. 
cr
t. 

Titlu de 
cheltuială 

Unitat
e 

Cost  
unit
ate 

Cost 
total/ 
lună 

Taxe  
(TVA, 

impozite, 

Contrib
uŃia 

DGASP
C 6 

Contri
b."F 

CAG"(l
ei) 

Contributi
e 

DGASPC 
6(%) 

Contrib
utie 

"FCAG"
(%) 

          
comisioa

ne) lei       

1 
Cheltuieli cu 
salariile       

VIRAME
NTE 
28.676%         

  
Coordonator 
proiect luna 

194
5 1945 557,75 0 1945 0 100% 

  Asistent proiect luna 961 961 275,58 961 0 100% 0 

  
Asistent medical  
1 luna 

162
0 1620 464,55 1620 0 100% 0 

  
Asistent medical  
2 luna 

148
5 1485 425,84 1485 0 100% 0 

  
Asistent medical  
3 luna 

148
5 1485 425,84 1485 0 100% 0 

  Kinetoterapeut luna 
178
3 1783 511,29 1788 0 100% 0 

  Medic luna 605 605 173,49 0 605 0 100% 
  Subtotal Salarii luna   9884 2834,34 7339 2550     

  
Subtotal Salarii 
cu taxe luna   

1271
8,3   9437,1 

3281,2
4 74,20% 25,80% 

          
TVA 
19%         

2 

Cheltuieli 
materiale per 
beneficiar/60 
beneficiari buc 50 3000 570 1800 1200 60% 40% 

3 
Cheltuieli de 
transp.(4 auto) buc 500 2000 380 800 1200 40% 60% 

4 
Cheltuieli cu 
consum. birotica luna 400 400 76 120 280 30% 70% 

  

Subtotal 
cheltuieli 
directe     

1811
8,3 1026 

12157,
1 

5961,2
4 67,10% 32,90% 

5 

Chelt.administra
tive  
(7% din 
cheltuieli 
directe) luna   

1268,
28   634,14 634,14 50,00% 50,00% 

  
TOTAL 
buget/lună     

1938
6,6  

12791,
24 

6595,3
8 65,98% 34,02% 

  
TOTAL 
buget/an     

2326
39   153495 79145 65,98% 34,02% 

6 

Chelt.cu 
vizibilitatea 
proiectului                 

  

cheltuieli pt. 
organizare 
seminar 

cheltui
ală 
unică 

390
00   205263 39000   100,00% 0% 

  laptop  

bucat
a/ 
cheltui
ală 

600
0   1140 6000 0 100,00% 0% 
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unică 

  

echipament 
birotica pentru 
printare / 
multiplicare 
( imprimanta) 

bucat
a/ 
cheltui
ală 
unică 

200
0   380 2000 0 100,00% 0% 

  

Subtotal 
cheltuieli pt. 
vizibilitate   

470
00   206783 47000 0 0,00% 0% 

  
TOTAL  GEN. 
buget/an     

2796
40   200495 79145 71,70% 28,30% 
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II. SOLICITANTUL 

� IDENTITATE 
Denumirea legală 

completă :  

FundaŃia Crucea Alb - Galbenă din 

România 

Acronim :  F CAG 

Numărul de înregistrare 

legal 
11805405 

NaŃionalitate:  Română 

Statut legal OrganizaŃie nonguvernamentală şi 

nonprofit 

Adresă oficială:  Str. Splaiul IndependenŃei 169, sector 

5, Bucureşti 

Adresă poştală:  Str. Splaiul IndependenŃei 169, sector 

5, Bucureşti 

Număr de telefon: 

prefixul Ńării + prefixul 

oraşului + număr 

 0040 021 315.12.76 

Număr de fax: prefixul 

Ńării + prefixul oraşului + 

număr 

 0040 021 315.12.56 

Adresa de e-mail: crucea-albgalbena@mailbox.ro;  

crucea-albgalbena@infopropc.ro 

Website: www.cag.ro 

Persoana de contact în 

cadrul proiectului: 
Marioara Ivan, Director General 
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Adresa de email a 

persoanei de contact: 
mariuca @mailbox.ro 

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de 

fax şi mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris 

DGASPC sector 6  

� DETALII DESPRE BANCĂ 
Înainte de semnarea contractului de grant, solicitantul selectat va 

trebui să furnizeze un document de identificare financiară  

 Banca Comercială Română Sucursala Plevnei este 

instituŃia cu care FundaŃia Crucea Alb Galbenă din România 

colaborează în ceea ce priveşte administarea conturilor sale. 

 

� DESCRIEREA SOLICITANTULUI 

 

3.1 Când a fost înfiinŃată organizaŃia dumneavoastră şi când 

şi-a început activitatea? 

 

 FundaŃia a fost înfiinŃată şi acordă servicii socio - medicale 

din anul 1996. 

 Înfiintarea a fost iniŃiată de un grup de parteneri din Ńară şi 

străinătate, care evaluând nevoile populaŃiei vârstnice de pe raza 

capitalei, au observat necesitatea acută a acestora de a primi 

îngrijiri socio-medicale la domiciliu acordate în mod organizat de 

profesionişti.  

 În prezent, asistenŃii medicali angajaŃi au în dotare toate 

materialele necesare pentru îngrijirile  acordate, se pot deplasa 
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rapid cu ajutorul maşinilor din parcul auto propriu şi pot acorda 

asistenŃă socio-medicală la domiciliu. 

  Pentru ca serviciile acordate de către fundaŃie să fie de 

calitate, s-a avut în vedere că personalul fundaŃiei să aibă o 

pregătire profesională desăvârşită realizată în Ńară şi străinătate, 

perfecŃionată continuu, cu evaluare şi cuantificare periodică, după 

programe ale partenerilor străini dar adaptate la realităŃile şi 

condiŃiile de viaŃă româneşti. 

 

3.2 Care sunt principalele activităŃi desfăşurate de 

organizaŃia dumneavoastră în prezent? 

 FundaŃia acordă îngrijiri pentru persoanele ce domiciliază în 

cele 6 sectoare ale Bucureştiului şi zona imediat limitrofă di Ilfov. 

Serviciile acordate constau în: 

� tehnici medicale (măsurarea principalilor parametri fiziologici, 

aplicare condom urinar, aplicare pampers pentru persoane 

incontinente, educaŃie pentru sănătate, îngrijiri de igienă 

corporală, alimentaŃia persoanelor cu tulburări de deglutiŃie, 

alimentaŃia pe sonda nazogastrica, comunicare, ergoterapie, 

consilierea persoanelor îndoliate, asistarea persoanelor în fază 

terminală sau la indicaŃia medicului (administrarea 

medicamentelor, perfuzii, îngrijirea plăgilor, pansamente, 

îngrijirea stomelor, alimentaŃie prin sonda gastrica, sondaje, 

spalaturi, clisme, masurarea glicemiei, recoltarea analizelor, 

îngrijiri paliative); 

� Kinetoterapie şi recuperare /reabilitare medicală; 
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� consiliere socio-medicală; 

� consiliere psiho-socială. 

 

CAPACITATEA DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A 

PROIECTELOR 

 

4.1. ExperienŃa în proiecte similare 

Maximum 2 pagini. Vă rugăm să prezentaŃi o descriere a proiectelor 

derulate de organizaŃia dumneavoastră în ultimii cinci ani în domeniile 

acoperite de acest program, menŃionând pentru fiecare proiect: 

 În ultimii 5 ani FundaŃia a avut contracte de finanŃare după 

cum urmează în expunerea narativă de mai jos:  

� Contract de furnizare de servicii de îngrijire medicală la 

domiciliu cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 

Bucureşti, începând încă din anul 2003, îngrijind în cadrul acestui 

contract persoane din toate sectoarele capitalei, majoritatea 

primind recomandare la externarea din spital, dar şi de la medicii 

din ambulatoriu, ca o alternativă la spitalizare. 

� Contract de furnizare de servicii de îngrijire medicală la 

domiciliu cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 

Publice, SiguranŃei NaŃionale şi AutorităŃii Judecatoreşti, 

începând din anul 2003. 

� Contract de furnizare de servicii medico-sociale cu 

Ministerul Muncii SolidarităŃii Sociale şi Familiei devenit ulterior 

Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse, în baza Legii 

34/1998, din anul 2001 şi până în prezent, pentru 200 asistaŃi / 
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luna, persoane cu nevoi, indiferent de vârstă, în anul 2009, 

acelaşi Minister, devenit Ministerulul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 

Sociale a subvenŃionat un număr de 300 persoane lunar îngrijite 

în cadrul FundaŃiei noastre; 

� Contract de furnizare de servicii socio–medicale cu Consiliile 

Locale ale sectoarelor 3, 5, 6, conform fiecărui parteneriat în 

parte, reactualizat anual în fiecare caz ; 

� Contract de furnizare de servicii socio–medicale cu DGASPC 

sector 6 şi sector 1, prin  Ministerul Muncii cu finanŃare de la 

BIRD în anul 2005, şi continuat între 2006-2008 prin 

sustenabilitatea acestora. 

�  Din luna octombrie 2006 am demarat proiectul “Îngrijiri 

medicale la domiciliu“ beneficiind de sprijinul United Way 

Romania, pentru un număr de 50 beneficiari în primul an, pe care 

l-am continuat intre 2007-2009 cu un număr de 60 beneficiari 

lunar şi pe care intenŃionăm să-l continuăm şi în anul 2010.  

� În 2007 a demarat proiectul “Pentru voi” , desfăşurat în 

colaborare cu Consiliul Local sector 2, proiect sprijinit de 

Ministerul Muncii cu fonduri de le BIRD, continuat prin contract 

ulterior în 2008-2009. 

� Începand cu  01.08.2009, în baza Acordului de Asociere 

aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin HCGMB 

nr. 233 /2009 încheiat între: DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

a Municipiului Bucureşti, AsociaŃia de Ajutor Mutual Bucureşti şi 

FundaŃia Crucea Alb–Galbenă, s-a înfiinŃat: Centrul Pilot de 

Coordonare a Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu din Municipiul 
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Bucureşti, proiect prin care se urmăreşte mărirea accesului 

persoanelor defavorizate (vârstnici, persoane cu dizabilitati, bolnavi 

cronic, etc.) la serviciile de îngrijiri medicale şi de recuperare la 

domiciliu. 

 

4.1.1 scopul şi localizarea proiectelor  

 

  Scopul a fost comun şi anume: Mărirea accesului 

persoanelor defavorizate (vârstinici, persoane cu dizabilităŃi, 

bolnavi cronic,  etc.) la serviciile de îngrijiri medicale şi de 

recuperare la domiciliu 

  

  Localizarea – întreg teritoriul Bucureştiului şi zona imediat 

limitrofă din Ilfov 

 

4.1.2 rezultatele proiectului 

Rezultatele proiectelor au condus la : 

� prevenirea instituŃionalizării, în special pentru persoanele cu 

venituri mici; 

� îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii beneficiarilor direcŃi; sprijin pentru 

familiile acestora; 

� mărirea accesului persoanelor defavorizate (vârstinici, 

persoane cu dizabilităŃi, bolnavi cronic, etc.) la serviciile de 

îngrijiri medicale, medico – sociale şi de recuperare la domiciliu; 

� asigurarea serviciilor socio-medicale pentru toŃi solicitanŃii, 

atunci când s-au încadrat în normele de selecŃie ale fundaŃiei; 
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� realizarea unei structuri operaŃionale clare care a reuşit să 

îmbunătăŃească accesul solicitantului la serviciile de îngrijire la 

domiciliu.  

4.1.3. rolul organizaŃiei (solicitant principal sau partener) şi gradul 

de implicare în proiect 

Rolul organizaŃiei noastre a fost de partener al autorităŃilor publice 

constituite la nivel general şi local. AutorităŃile publice au fost cele 

ce au susŃinut din punct de vedere financiar furnizarea serviciilor, 

iar FundaŃia a fost cea care a gestionat sumele şi a oferit 

serviciile direct la domiciliul beneficiarilor. 

4.1.4. costul proiectului 

 În funcŃie de contractele semnate, costul total al proiectelor a 

variat în fiecare an. În ultimele 12 luni calendaristice precedente 

acestei aplicaŃii (01.10.2008 - 30.09.2009) acesta a fost de 

1.079.460 lei. 

4.1.5. sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuŃiei) 

 Sponsorii de până la ora actuală ai FundaŃiei Crucea Alb–

Galbenă sunt:  

� International Women`s  Association (IWA); 

� United Way Romania; 

� Banca Comercială Română; 

� Banca Română pentru Dezvoltare; 

� Electomagnetica S.A.; 

� Petrom S.A.; 

� Asirom S.A; 

� Santas Clinical Research, s.a. 

 ContribuŃiile acestora au constat în special în aparatură şi 

echipamente medicale, un autoturism, un ecocardiograf şi un 

ecograf portabil, şi în mai mică măsura în diverse sume de bani şi 
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bunuri de consum.  

Aceste informaŃii vor fi folosite pentru a aprecia dacă aveŃi 

suficientă experienŃă în managementul de proiect din acelaşi 

sector şi de dimensiuni similare cu aceea pentru care solicitaŃi 

finanŃarea nerambursabilă. 

 

4.2. Resurse 

4.2.1 Numărul de personal angajat cu normă întreagă şi cu 

normă parŃială, pe categorii (de exemplu, numărul de 

manageri de proiect, contabili etc.), indicând poziŃia în 

organizaŃie 

 

Personal administrativ: 

 

� 1 director general cu normă întreagă; 

� 1 director program (manager proiect) cu normă 

întreagă; 

� 1 contabil cu normă întreagă; 

� 1 administrator cu normă întreagă; 

� 1 secretar manager cu normă întreagă; 

� 1 inspector ProtecŃia Muncii 1 cu ½ normă. 

 

Personal calificat  implicat direct în furnizarea 

serviciilor:  

� 16 asistenŃi medicali – 8 cu normă întreagă, 8 cu ½ 

normă; 

� 2 kinetoterapeuŃi cu normă întreagă;  
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� 3 asistenŃi sociali – 2 cu normă întreagă, 1 cu ½ 

normă; 

� 1 medic cu ½ normă . 

Voluntari : 

� 15 voluntari (1 medic, 1 psiholog, 3 kinetoterapeuŃi, 

2 îngrijitori, 8 persoane pentru activităŃi la sediul 

fundaŃiei).  

 Echipa de îngrijire are formare de baza şi postbaza în 

nursing. 

 Nursingul înglobează abilităŃi umane şi medicale care dau 

posibilitatea profesioniştilor să ofere servicii complexe şi de 

calitate.  

 Grija faŃă de fiinŃa umană cu toate nevoile ei, fie ele fizice, 
psihice, sociale sau spirituale, este obiectivul întregii echipe de la 
Crucea Alb-Galbenă România  
 

4.2.2 Echipamente şi birouri 
 La sediul din Spitalul Universitar de UrgenŃă Bucureşti, 
FundaŃia Crucea Alb-Galbenă România deŃine: 

 
Mijloace fixe şi obiecte de inventaj :  
 
� mobilier de birou : 6 mese, 19 scaune, 3 dulapuri 
� 2 fotocopiatoare ;  
� 6 computere ;  
� 5 imprimante ; 
� 1 televizor ; 
� 1 frigider ; 
� 2 telefoane,1 tel-fax, 11 GSM –uri ; 
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� 1 radio-casetofon ; 
� 2 aparate de aer condiŃionat ; 
� 1 casă de bani ; 
� 1 aparat echograf ; 
� 1 aparat echocardiograf 
� 20 multianalizatoare digitale parametrii fiziologici 
� 20 tensiometre digitale . 

 
Mijloace de transport :  

� 22 autoturisme utilizate de personal pentru transportul 

la domiciliu şi o camionetă pentru transportul 

materialelor de recuperare la domiciliul beneficiarilor. 

 

4.2.3 Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, 
organizaŃii asociate, reŃele care pot contribui la 
implementare). 
 

 Voluntari - 15 persoane (1 medic, 1 psiholog, 3 

kinetoterapeuŃi, 2 îngrijitori, 8 persoane pentru activităŃi la sediul 

fundaŃiei). 

 FundaŃia a făcut parte din numeroase grupuri de lucru 

pentru elaborarea normelor metodologice ale legii asigurărilor de 

sănătate. A conlucrat foarte bine cu AsociaŃia Equilibre la 

Programele de la sectorarele 3 şi 6 şi la înfiinŃarea FederaŃiei 

Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu din România împreună cu 

AsociaŃia Caritas.  
  

FundaŃia a fost desemnată ca model de bună practică de două ori 

în cursul anului 2009: la Seminarul pentru incluziune socială 

organizat de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale  prin 
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proiectul PHARE al Uniunii Europene şi de către FundaŃia 

Principesa Margareta, care a desfăşurat un program destinat 

promovării serviciilor iniŃiate de organizaŃiile nonguvernamentale 

pentru vârstnici. 

 
Preşedinte de şedinŃă, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea 

proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii nr. 116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, a 

prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei 

NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 

47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, a O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru 

aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. a), precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim de 111404 lei pentru 

derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 28 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA 

la H.C.L.S. 6 nr. 28 / 25.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

«LIGA TINERILOR SPORTIVI» - program de activităŃi sportive 

pentru copiii cu comportament deviant 
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De ce proiectul « Liga Tinerilor Sportivi » în comunitatea 

sectorului 6 

 

 Lucrul cu copiii şi tinerii care prezintă riscul de a dezvolta un 

comportament deviant a evidenŃiat necesitatea unor metode 

educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai 

uşoară aflată în concordanŃă cu modul lor de viaŃă. Astfel s-a născut 

iniŃiativa de a organiza o echipa de fotbal cu aceşti copii, iniŃiativă 

creată să le ofere posibilitatea de a-şi găsi o preocupare, de a-şi 

canaliza energia într-o activitate pozitivă şi organizată, de a se 

obişnui să lucreze în echipă. Succesul constant al acestei activităŃi 

precum şi sesizarea preocupării multor copii pentru tenis şi 

practicarea artelor marŃiale ne determină să încercăm extinderea 

programului sportiv la cursuri de tenis şi karate, efectuate într-un 

cadru controlat şi sub îndrumarea unui instructor autorizat. 

 Aceste programe le oferă un cadru adecvat pentru dobândirea 

unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvarea 

conflictelor şi pentru preluarea cu uşurinŃă a unui set de reguli şi 

norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învăŃarea şi acceptarea 

normelor sociale în general. 

 D.G.A.S.P.C. sector 6 are în evidenŃe aproximativ 120 de 

copii şi tineri ce manifestă un comportament deviant în propria 

familie (delincvenŃă, consum de droguri, abandon şcolar, neadaptare 
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la exigenŃele şcolare pentru cei mici etc.).  

  

Din experienŃa de până acum am constatat că, pe de o parte, 

activităŃile sportive pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza 

situaŃia şcolară a acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces 

educativ nonformal (prin respectarea unor reguli şi a unui program, 

prin apartenenŃa la o echipă etc.). 

 

 Scopul proiectului « Liga Tinerilor Sportivi  » 

 Realizarea unui demers de integrare socială a copiilor şi 

tinerilor cu comportament deviant sau cu risc de a dezvolta un 

asemenea comportament. 

 

Echipa proiectului 

 Coordonatorul proiectului este Ion Alexandru Cristian, 

angajat al Serviciului de AsistenŃă Socială Militari, din cadrul 

DGASPC sector 6. El este ajutat pe partea de asistenŃă socială de 

psihologii şi asistenŃii sociali din acest serviciu. 

 

Date privind proiectul  

• Perioada de desfăşurare : 2010 

• Beneficiarii proiectului : 

� DirecŃi : aproximativ 90 de copii şi tineri, (câte 

30 pentru fotbal, 10 pentru tenis şi 50 pentru 

arte marŃiale). 
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� IndirecŃi: aproximativ 150 de copii şi tineri care 

vor participa la concursurile organizate. 

 

Obiective: 

a) Identificarea, monitorizarea situaŃiei sociale şi consilierea 

copiilor şi tinerilor cu probleme de comportament de pe raza 

sectorului 6. 

 b) Implicarea copiilor şi tinerilor cu probleme de comportament 

în activităŃi sportive organizate ce pot constitui o alternativă la 

modelele de comportament învăŃate precum şi oferirea posibilităŃii 

de responsabilizare şi valorizare. 

 c) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru 

toŃi copiii aflaŃi în dificultate prin organizarea unui campinat de fotbal, 

a unui turneu de tenis şi participarea copiilor la concursuri de arte 

marŃiale. 

 d) Popularizarea DGASPC sector 6 şi a serviciilor pe care le 

oferă în rândul copiilor ce ar putea beneficia de acestea. 

 

Scurtă descriere a proiectului 

 Proiectul Liga tinerilor sportivi este structurat pe 3 

dimensiuni, prima legată de constituirea echipei de fotbal, a doua pe 

înscrierea copiilor la cursuri de tenis şi cea de-a treia de organizarea 

cursurilor de arte marŃiale. 

MenŃionăm că programul de fotbal – în denumirea sa veche 

proiectul ‘Liga Tinerilor Fotbalişti’ a fost realizat într-o formă pilot în 

perioada 2002-2003 fiind sponsorizat de către FundaŃia Ajutor şi 
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Grijă pentru Tineri şi a continuat în anii următori fiind susŃinut de 

către angajaŃi ai Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃă Copiilor 

Străzii. 

Toate cele 3 programe se vor desfăşura în 3 etape: 

- În prima etapă vor fi identificaŃi copiii şi tinerii din grupul 

Ńintă care sunt interesaŃi de activităŃi sportive şi în mod special de 

fotbal, tenis şi de arte marŃiale. În cazul programului de fotbal, 

aceştia se vor alătura celor două echipe pe criterii de vârstă (pentru 

copiii între 12-15 ani denumită Vulturii Negri, pentru cei între 15-19 

ani numită Atletico) şi vor participa la antrenamente în cele 2 zile 

stabilite anterior din fiecare săptămână. Participarea la 

antrenamente şi respectarea disciplinei este o condiŃie pentru a 

deveni membru al echipei şi de a lua parte la meciurile de fotbal din 

cadrul turneului. Cursurile de tenis pentru cei 10 copii se vor Ńine de 

3 ori pe săptămână timp de 8 luni pe an. În cazul programului de 

arte marŃiale, antrenamentele de karate se vor desfaşurate de 3 ori 

pe săptămână pentru fiecare din cei 50 copii, timp de 8 luni pe an.  

 - Al doilea nivel constă în monitorizarea situaŃiei sociale şi 

consilierea copiilor şi tinerilor participanŃi. Astfel în paralel cu 

activităŃile sportive se urmăreşte asistarea şi reintegrarea socială a 

acestora pentru a le putea oferi o alternativă la modul lor de viaŃă în 

vederea dobândirii unor comportamente dezirabile.  

 - Al treilea nivel, participarea la competiŃii, va fi condiŃionată 

atât de capacităŃile lor sportive cât şi de renunŃarea la droguri, 

continuarea studiilor, adoptarea unor comportamente adecvate etc. 
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În cadrul programului de fotbal se vor organiza minim două 

campionate anuale în lunile iunie şi decembrie la care să participe 

echipe din organizaŃiile care desfăşoară activităŃi similare, 

campionatul încheindu-se cu o festivitate de decernare a premiilor. 

În cazul programului de tenis intenŃionăm organizarea unui turneu cu 

premii pentru 16 copii în luna septembrie. În cazul programului de 

arte marŃiale intenŃionăm ca 10 din cei 50 copii participanŃi să 

participe la 3 turnee organizate de federaŃia de specialitate. 

 

Metoda de lucru utilizată 

 În cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă a 

opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate problemele apărute, 

expimare asistată de către specialist, astfel încât orice conflict apărut 

să poata fi aplanat în mod paşnic, iar copiii şi tinerii să 

experimenteze negocierea şi comunicarea asertivă. 

 Antrenorii încurajează pe timpul desfăşurării cursului 

aprecierile pozitive privind performanŃele fiecărui participant, acestea 

sunt realizate doar în scop constructiv şi au ca finalitate creşterea 

încrederii în forŃele proprii. 

 

Rezultate aşteptate 

 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului sunt: 

� ToŃi copiii participanŃi la antrenamente vor fi asistaŃi 

şi consiliaŃi în vederea optimizării rezultatelor şcolare 

şi a comportamentului social; 
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� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor fi sprijiniŃi în 

procurarea actelor de identitate şi găsirea unui loc 

de muncă, 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor găsi o alternativă 

de petrecere a timpului liber ; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor avea exerciŃiul 

unei comunicări asertive şi a negocierii paşnice ; 

� ToŃi copiii participanŃi vor învăŃa să-şi controleze 

emoŃiile şi impulsivitatea. 
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LIGA TINERILOR SPORTIVI 

  Tipul de cheltuieli Cantitatea lei/lună Luni Costuri SusŃinere Alte 

        
  
proiect    Totale DGASPC Surse 

1 Costuri program fotbal             

1,1  Premii săptămânale 2 32 12 384 384   

1,2  Echipament             

   Echipament iarna 20 buc. 150 1 3.000 3.000   

   Pantofi sport 20 buc. 100 1 2.000 2.000   

   Echipament vara 20 buc. 100 1 2.000 2.000   

   Mingi 12 buc. 60 1 720 720   

1,3  Campionate - premii 70 copii 50 2 3.500 3.500   

   Campionate - excursie 20 persoane     5.000 5.000   

  Închiriere teren  3 zile 1. 000   3.000 3.000   

   Arbitrii       600 600   

   Cupe 6     1.500 1.500   

   Cheltuieli protocol       1.000 1.000   

   Sonorizare - festivităŃi       2.000 2.000   

   TOTAL COSTURI 1.       24.704 24.704   

                

2 
Costuri program arte 
marŃiale             

                

1 Dotare sală             

  Tatami       4.000 4.000   

  Saci de box 2 450   900 900   

  Palmare 6 100   600 600   

  Perete oglinzi 1 1900   1.900 1.900   

  Total dotări       7.400 7.400   

2,2 Plata antrenori 2pers. 3000 8 48.000 48.000   

3 Participare competiŃii 10 copii 120   1.200 1.200   

4 
Echipament 
(kimono+centura)50 50 copii 120  6.000 6.000   

  copii        

  TOTAL COSTURI 2       62.600 62.600   

                

3 Costuri program tenis             
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1 Plata ore curs 10 copii 200 8 16000 16000   

2 Rachete 10 copii     1500 1500   

3 Echipament 10 copii 300   3000 3000   

4 Mingii       600 600   

5 Organizare turneu+premii       3000 3000   

  TOTAL COSTURI 3       24100 24100   

  TOTAL 1+2+3       111.404     

  TOTAL DGASPC         111.404   

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea 

proiectului „Tu alegi!” - Proiect de prevenire a violenŃei în şcolile 

de pe raza Sectorului 6, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii 

locale din Sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 

350/2006, Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. d) şi n) şi din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului “Tu alegi!” - Proiect 

de prevenire a violenŃei în şcolile de pe raza Sectorului 6, ce va fi 

desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a Sectorului 6, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 29 

Data: 25.02.2010                                                  
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ANEXĂ 

 la H.C.L.S. 6 nr. 29/25.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

« TU ALEGI ! » 

Proiect de prevenire a violenŃei în şcolile de pe raza 

sectorului 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



403 
 

De ce proiectul « Tu alegi ! » în comunitatea sectorului 6 

 

 ViolenŃa în şcoli este o realitate dură cu care se confruntă 

zilnic copiii noştri. Nu este doar un mit sau o experienŃă de viaŃă 

cu care dorim să se identifice copiii şi tineri ce învaŃă zilnic în 

şcolile de masă.  

 Noi, adulŃii putem să negăm această realitate dură sau 

putem să ne implicăm şi să găsim împreună cu ei, copiii noştri, 

soluŃii optime ce permit schimbarea acestor stări de fapt. 

 Conform unor studii realizate de diferite instituŃii (de 

exemplu:SIVECO şi ARDOR) s-a constat că aproximativ 75% 

dintre elevii înscrişi în învăŃământul de masă consideră ca în 

şcolile lor există violenŃă. 

 Vorbim aici de toate formele de violenŃă: 

1. ViolenŃa între elevii : fizică (loviri, bătăi între găştile de 

cartier, agresiuni asupra celor mici, reglare de conturi), verbală 

(înjurături,etc), emoŃională (şantaje, teroare,etc) şi sexuale 

(hărŃuiri, admolestări,etc). 

2. ViolenŃa dinspre şi spre profesori : verbală, emoŃională şi 

fizică. 

3. ViolenŃa realizată de terŃi : găşti de cartier, copii şi tineri 

care nu învaŃă în şcoala respectivă. 

 De asemenea, practica de peste 10 ani desfăşurată în 

cadrul Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 

ne arată că violenŃa în şcoală este un fenomen în şcolile de 

masă. 
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 Odată identificată şi recunoscută această problemă nu 

poate fi lăsată să continue. Se impune realizarea unor programe 

susŃinute în vederea diminuării acestui fenomen. 

 Plecând de la acestă problematică la începutul anului 2007 

a luat naştere proiectul pilot « Tu alegi ! ». 

 Acest proiect a debutat cu un program de cursuri de 

prevenire a violenŃei în şcoală adresate elevilor de clasa a IX a 

din liceul Marin Preda. 

 Implementarea proiectului a fost un succes şi ca urmare a 

acestuia s-au primit cereri şi din partea altor licee în vederea 

replicării lui. 

 Fiind vorba de un fenomen în şcolile de masă considerăm 

că doar replicarea cursurilor în cadrul liceelor de pe raza sectoruli 

6 va conduce la rezultate punctuale, în special la îmbunătăŃirea 

relaŃionării între elevii şi profesorii de la clasele implicate în 

proiect. 

 De aceea considerăm că implicarea a societăŃii civile la 

toate nivelurile ei: ong-uri, comunitatea locală prin instituŃiile 

publice, simpli cetăŃeni şi mai ales copiii şi tineri- actori activi în 

acest fenomen, va aduce la rezultate mult mai bune şi vizibile. 

 De asemenea, modalitatea în care se realizează acest 

program este foarte importantă.  

 Dacă vrem să le vorbim copiilor şi tinerilor despre 

implicarea în diminuarea acestui fenomen este de dorit să o 

facem «pe limba lor». Implicarea tinerilor care au participat în anii 

trecuŃi în defăşurarea acestui proiect face ca mesajul şi exemplul 
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pozitiv să ajungă mult mai repede şi mai clar către inima şi mintea 

lor. Modelele de succes reprezintă cea mai simplă cale de succes 

în transmiterea mesajelor noastre către copii şi tineri. 

 Un concurs în cadrul acestui proiect ce va promova mesajul 

– obiectivul proiectului prin competiŃii sportive şi artistice 

considerăm ca este un atuu în promovarea mesajului de 

prevenire a violenŃei în şcoli. 

 

Scopul proiectului « Tu alegi ! » 

 

Creşterea capacităŃii comunităŃii din sectorul 6 în vederea 

diminuării fenomenului de violenŃă în şcoală. 

 

Echipa proiectului 

 

 Echipa proiectului este formată din 6 formatori interni şi un 

coordontor. 

 Coordonatorii proiectului sunt: Minodora Olteanu şi 

Daniela Văduva, psihologi în cadrul Serviciului AsistenŃă Socială 

Crângaşi-Giuleşti, respectiv AsistenŃă Socială Militari din cadrul 

DGASPC sector 6. 

 

Cei 6 formatori interni sunt : 
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1. Daniela Văduva – psiholog, angajată a Serviciului AsistenŃă 

Socială Militari 

2. Minodora Olteanu – psiholog, angajată a Serviciului 

AsistenŃă Socială Crângaşi Giuleşti 

3. Raluca Ianache- psiholog, angajată a Serviciului AsistenŃă 

Socială Crângaşi Giuleşti 

4. Mariana Spânu – asistent social, angajat al Serviciului 

AsistenŃă în SituaŃii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a 

Copilului 

5. Corina CăpăŃână – asistent social, angajată a Serviciului 

AsistenŃă în SituaŃii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a 

Copilului 

6. Ana Teodorescu – psiholog, angajată a Serviciului 

AsistenŃă Maternală 

7. Mihaela Hartescu- psiholog, angajată a Serviciului 

AsistenŃă Socială Militari 

 

Date privind proiectul  

 

• Perioada de desfăşurare : ianuarie – decembrie 2010 

• Beneficiarii proiectului : 

� DirecŃi : aproximativ 180 de elevi, 30 în 

fiecare clasă din fiecare liceu selecŃionat şi 70 de copii şi 

tineri din cadrul Centrului de Zi Militari şi din cartierul 

Militari 
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� IndirecŃi: aproximativ 3000 de adolescenŃi 

din comunitatea sectorului 6, profesorii diriginŃii de la 

clasele implicate în proiect, alŃii membrii ai comunităŃii din 

sectorul 6. 

Scurta descriere a proiectului 

 

 Proiectul de prevenire a violenŃei în şcoli «Tu alegi!» a 

fost realizat într-o formă pilot în perioada martie-iunie 2007 în 

două clase de a IX-a din liceul Marin Preda de către o echipă de 

formatori a DGASPC sector 6, Serviciul DelincvenŃă Juvenilă şi 

AsistenŃa Copiilor Străzii. Ulterior proiectul a fost implementat cu 

succes în cadrul comunităŃii sectorului 6 şi pe parcursul anului 

2008 au fost susŃinute cursuri în liceele Eugen Lovinescu, Marin 

Preda şi Elena Cuza iar în anul 2009 în liceele Eugen Lovinescu, 

Marin Preda, Grigore Moisil aşa cum este prezentat în raportul de 

activitate anexat. În anul 2009 am considerat oportună lărgirea 

conceptului de prevenire a violenŃei între tineri prin organizarea 

altor 2 evenimente: Tabăra de Cartier Micul PrinŃ şi Olimpiada 

Micilor Temerari în care copii şi tineri de diferite vârste au fost 

implicaŃi în competiŃii sportive, ateliere de creaŃie şi grupuri de 

discuŃii pentru găsirea şi experimentarea unor modalităŃi 

adecvate, creative de a face faŃă agresiunilor. 

 

 Începând cu anul 2010 proiectul “Tu alegi!” va avea în 

desfăşurarea lui trei componenŃe şi se va desfăşura în 3 licee, la 

câte două clase a IX-a 
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1. Organizarea şi susŃinerea unui număr de minim 42 de ore 

de curs privind abilitarea elevilor în vederea prevenirii 

violenŃei în şcoală în fiecare din cele trei licee selecŃionate 

pentru a participa la acest proiect. 

2. Organizarea şi realizarea unui Concurs de promovare a 

proiectului şi conceptului de prevenire a violenŃei în şcoală într-un 

cartier de pe raza sectorului 6. 

3. Organizarea şi susŃinerea activităŃilor din cadrul a două 

Tabere de cartier “Micul prinŃ” 

 

ComponenŃa 1 a proiectului:  

Cursuri de prevenire a violenŃei în şcoli 

 

Cursurile sunt adresate elevilor de liceu din clasa a IX a şi au ca 

scop creşterea capacităŃii de prevenire a violenŃei în şcoală. 

Tematica cursurilor este: 

1. Sesiunea I: dedicată prezentării proiectului, identificării 

nevoilor şi asteptărilor elevilor, definirea imaginii unui adolescent; 

2. Sesiunea II: dedicată modului în care ne alegem prietenii; 

3. Sesiunea III: dedicată violenŃei în şcoală şi între tineri  

4. Sesiunea a IV a: dedicată violenŃei în şcoală şi între tineri 

5. Sesiunea a V a: conştientizării proiectului personal de viaŃă; 

6. Sesiunea a VI a:. dedicată comunicării cu adulŃii; 

7. Sesiunea a VII a:dedicată relaŃiilor de cuplu; 
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Cursurile se vor desfăşura o dată pe săptămână în timpul orelor 

de dirigenŃie timp de 7 săptămâni. 

 

ActivităŃile în cadrul acestei componenŃe vor fi: 

 
ActivităŃi administrativ-
organizatorice 

Stabilirea de parteneriate cu instituŃii publice 
(şcoli,licee,inspectorat şcolar,etc) 

 Standardizarea structurii de curs 

 Formarea trainerilor 

  

 Promovarea proiectului şi cooptarea mass media în 

proiect 

ActivităŃi de susŃinere SusŃinerea cursurilor 

 Monitorizarea activităŃii 

 Raportare periodică 

 

ComponenŃa 2 a proiectului: 

Festivalul “Tu alegi!” de prevenire a violenŃei în şcoli 

 

 Acest festival îşi propune să implice tinerii din comunitatea 

sectorului 6 în conştientizarea problematicii cu care se confruntă 

şcolile româneşti: violenŃa şi se va desfăşura în luna mai pe 

parcursul unei zile, în aer liber, într-un parc. 

 Prima parte a festivalului “Tu alegi!”: Echipele celor 6 clase 

implicate în proiect vor pregăti un proiect original de prevenire a 

violenŃei în clasa şi şcoala lor şi vor participa la o competiŃie. 

 A doua parte a festivalului: pe parcursul zilei de festival vor 

avea loc câte un concurs pe una din cele două secŃiuni. Acestea 

se vor finaliza cu un spectacol. 
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• SecŃiunea artă va cuprinde: pictură graffitti, dans modern 

şi fotografie. 

• SecŃiunea sport se adresează: skateboard-rilor, roler-rilor 

ş bicilistilor, fotbaliştilor. 

 

ActivităŃile în cadrul acestei componenŃe vor fi: 

 

ActivităŃi administrativ - 

organizatorice 

Amenajarea locaŃiilor în vederea susŃinerii festivalului 

  

 Realizarea echipei de jurizare 

 Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor parteneri 

media 

 Pregătirea premiilor şi a protocolului 

 Cooptarea unor parteneri din societatea civilă 

ActivităŃi  Realizarea concursului 

 Monitorizare şi raportare 

 

ComponenŃa 3 a proiectului: 

Taberele de cartier “Micul prinŃ” 

 

Continuând iniŃiativa, în spiritul proiectului «Tu alegi!» a fost 

organizarea Taberei de cartier Micul PrinŃ, în cadrul Centrului 

de Zi Militari cu activităŃi specifice de educaŃie non-formală 

(ateliere de creaŃie şi activităŃi sportive) pentru copiii beneficiari ai 

centrului dar şi din cartier ca alternativă de petrecere a timpului 
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liber pe perioada vacanŃei de vară şi de iarnă şi canalizarea 

energiei creative a copiilor. 

 ActivităŃile din cadrul acestei componenŃe: 

 

 1. planificarea şi realizarea taberei Micul PrinŃ, pe o durată 

de şase zile, în vacanŃa de vară şi 6 zile în vacanŃa de iarnă cu 

activităŃi specifice de educaŃie non-formală (ateliere de creaŃie şi 

activităŃi sportive) 

 2. planificarea şi realizarea unei sesiuni de formare, având 

drept grup Ńintă educatorii centrului şi voluntarii implicaŃi în 

proiect, atât străini cât şi români.  

 

Metoda de lucru utilizată 

Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele alese sunt 

prezentate utilizându-se ca tehnici principale: jocul, experienŃa 

personală şi discuŃiile.  

Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că învăŃarea 

experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide pentru tineri 

şi adulŃi. 

În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a opniilor 

beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele abordate. 

Prin metodele utilizate copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în acŃiunile 

ce au ca scop dezvoltarea capacităŃiilor de alegere cu privire la 

viaŃa lor personală. 

Traineri încurajează pe timpul desfăşurării cursului discuŃiile de 

ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui participant, dar 
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acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific 

procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 

Rezultate aşteptate 

 

 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe 

componenta 1 sunt: 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor înŃelege importanŃa 

deciziei personale şi implicaŃiile pe care le aduce fiecare 

decizie; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor înŃelege care sunt 

modalităŃile prin care poŃi să ajungi la succes; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor cunoaşte necesitatea 

parcurgerii fiecărei etape în atingerea scopului propus; 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor avea exerciŃiul unei 

comunicări asertive; 

� La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup 

pentru fiecare clasa participantă; 

� Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din 

cadrul DGASPC sector 6. 

 

 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe 

componenta 2 sunt: 

� La finalul proiectului vom avea un număr mare de 

tineri ce şi-au exprimat opinia cu privire la diminuarea 

violenŃei în şcoală; 
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� La finalul proiectului marea majoritate a membrilor 

comunităŃii din sectorul 6 vor conştientiza amploarea 

acestui fenomen. 

 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe 

componenta 3 sunt: 

� Înscrierea şi implicarea unui număr de 70 de copii la 

activităŃile taberei. 

� Desfăşurarea activităŃilor specifice taberei, pe o 

perioadă de câte şase zile. 

� SusŃinerea întâlnirilor zilnice de follow-up şi 

evaluarea activităŃilor. 

� Implicarea unei echipe de voluntari pentru susŃinerea 

activităŃilor. 
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Propunere Buget „TU ALEGI!” 
Tipul de cheltuieli Cantitate Lei/luna Luni Total SusŃinere Alte 

      proiect costuri DGASPC surse 
              

1.COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI         
A Cursuri de formare liceeni             

1 
Consumabile (coli, flipchart, coli 
de xerox, mape, pixuri etc..)   90 6 540 540   

2 
Cursuri formare formatori (interni 
şi externi) 6 400 1 2.400 2.400   

3 Reviste de specialitate/cărŃi 10 30 1 300 300   
4 Promovare proiect             
  întâlnire de presa (mape pixuri) 1 3.700 1 100 100   
 afişe 300   1 700 700   
  fluturaşi 2000   1 700 700   
  bannere 5 100 1 500 500   
  protocol (apă,etc..) 1 300 1 300 300   

 
materiale 
promotionale(tricouri,sepci) 400 50 1 20.000 10.000 10000 

    TOTAL COSTURI 1.A      25.540 15.540   
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B Tabara de cartier             

1 
Consumabile (coli, flipchart, coli 
de xerox, mape, pixuri etc..)   90 6 540 540   

2 

Consumabile activităŃi (hârtie 
glasată,cretă,bloc de 
desen,lipici,etc) 5 400 1 2.000 2.000   

3 Promovare proiect             
 afişe 100 4 1 400 400  
 diplome 250 1 1 250 250   
5 Asigurare masa+ apa 3 500 1 1.500 1.500   
6  Premii 100 20 1 2.000 2.000   
7 Formarea echipei de voluntari 5 162 1   810   
 TOTAL COSTURI 1.B         7.500   
 TOTAL COSTURI 1.A+ 1 .B         23.040   
       
2. COSTURI DE GESTIONARE A 
FESTIVALULUI         
1 Chirie schela + lumini      1 zi 8.000   8.000   8.000 
2 Costuri organizare    1 pers 1.000   1.000   1.000 
3 Chirie scenă      1 zi 4.000   4.000   4.000 
4  Curent trifazic   900   900   900 
5  Concursuri - skate   4.000   4000 4000   
   - arbitri   1.000   1000 1000   
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 prezentare   1.000     500   

6 
Consumabile (materiale pt 
atelier de creatie,etc..) 1 4.000 1 4.000 4.000   

7  Protocol (apa) 1 1.000   1.000 1.000   
8  Premii 80 80   6.400 6.400   

9 Sonorizare 1 zi 3.000   3.000 3.000   
 TOTAL COSTURI 2.  33.300          
 SusŃinere DGASPC         19.900   
 SusŃinere alte surse           13.900 

 
TOTAL GESTIONARE A 
PROIECTULUI (1+2) 56.340           

        

 
TOTAL GESTIONAREA 
PROIECTULUI DGASPC                                   42.940      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 înfiinŃarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, stabilirea componenŃei acesteia şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcŃionare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6, precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 13 din OrdonanŃa nr. 14/2003 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare şi cele ale H.G. nr. 430/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

  Luând act de prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin 2 lit. j) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se înfiinŃează Comisia de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap şi se stabileşte componenŃa acesteia conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă REGULAMENTUL – CADRU de 

organizare şi funcŃionare a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri îşi 

încetează aplicabilitatea Hotărârea de Consiliul Local Sector 6 nr. 

241/2005 privind înfiinŃarea Comisiei de evaluare a persoanelor 

cu handicap pentru adulŃi în cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcŃionare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulŃi. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

Asistentă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

Nr.: 30 

Data: 25.02.2010 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr 30/25.02.2010  

 

 

 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Sector 6 are următoarea componenŃă: 

Preşedinte: 

- Teodorescu Dan - medic specialist medicină generală;  

Membrii:     

- Miruna Constantinescu - medic specialist medicină de 

familie; 

- Ivan Marioara - reprezentant al FundaŃiei “Crucea Alb-

Galbenă”; 

- Ilie Mariana – psiholog;  

- Simion Alina – asistent social. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 30/25.02.2010  

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A 

COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU 

HANDICAP AFLATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 

AL SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 

 

CAPITOLUL I. 

 

 ART. 1 . Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu 

Handicap se organizează şi funcŃionează ca organ de 

specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeŃean 

respectiv al consiliului local din cadrul fiecărui sector al 

Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art.13 alin.(7) 

din OrdonanŃa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap;  

 

 ART. 2. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu 

Handicap desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării 

persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul 

promovării drepturilor acestor persoane; 

 

 ART. 3. Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de 

Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap se 

finanŃează de la bugetul local; 
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 ART. 4. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu 

Handicap Sector 6 are sediul în Municipiul Bucureşti, sector 6, 

Str. Drumul Sării, nr.2; 

 

CAPITOLUL II. 

COMPONENłA, ORGANIZAREA ŞI ATRIBUłIILE COMISIEI 

DE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP - 

SECTOR 6 

 

ART. 5. Comisia de Evaluare se înfiinŃează prin hotărâre a 

consiliului local al sectorului 6, Bucureşti, şi are următoarea 

componenŃă:  

 a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi 

recuperarea capacităŃii de muncă, interne, medicină generală sau 

medicină de familie, absolvent de cursuri de management în 

domeniul sociomedical;  

 b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea 

capacităŃii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, 

propus de direcŃia judeŃeană de sănătate publică, respectiv a 

municipiului Bucureşti;  

 c) un reprezentant desemnat de organizaŃiile 

neguvernamentale autorizate, care desfăşoară activităŃi în 

beneficiul persoanelor cu handicap;  

 d) un psiholog;  

 e) un asistent social; 

ART.6. Preşedintele comisiei de evaluare face parte din structura 

de personal contractual al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului; 
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ART. 7. ŞedinŃele comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenŃa 

majorităŃii membrilor din componenŃa acesteia.  

 

ART. 8. Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinŃele legal 

întrunite, cu votul majorităŃii membrilor.  

 

ART. 9. Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe 

săptămână în şedinŃe ordinare şi ori de câte ori este necesar în 

şedinŃe extraordinare, la convocarea preşedintelui.  

 

ART. 10. La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, 

şi alte persoane, cu acordul preşedintelui, în măsura în care 

prezenŃa lor este utilă.  

 

ART. 11. Membrii comisiilor de evaluare, cu excepŃia 

preşedintelui, constituite conform legii au dreptul la o 

indemnizaŃie de şedinŃă, potrivit art. 13 alin. (9) din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 14/2003. Cuantumul lunar al indemnizaŃiei se 

stabileşte prin hotărâre a consiliului judeŃean sau prin hotărâre a 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate 

depăşi 20% din indemnizaŃia preşedintelui consiliului judeŃean, 

respectiv a primarului de sector. IndemnizaŃia de şedinŃă se 

obŃine împărŃind cuantumul lunar la numărul de şedinŃe stabilit de 

preşedinte pentru luna respectivă şi se acordă proporŃional cu 

numărul de şedinŃe la care s-a participat în luna respectivă.  

 

ART. 12. Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap 

Sector 6 are următoarele atribuŃii principale: 
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● În exercitarea atribuŃiilor privind încadrarea unei persoane 

adulte într-un grad de handicap şi/sau orientare profesională 

şi/sau acordarea unei măsuri de protecŃie, comisia de evaluare 

analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap, organizat - potrivit art. 88 din 

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

persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată - în cadrul 

direcŃiilor generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului 

judeŃene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  

 

Comisia de evaluare: 

� analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap pentru 

exercitarea atribuŃiilor privind încadrarea unei persoane 

adulte în grad de handicap; 

� soluŃionează cazul remis de serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap în termen de 

cel mult 15 zile lucrătoare; 

� stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap; 

� motivează respingerea cererii privind eliberarea unui 

certificat de handicap, în situaŃia în care rezultatul evaluării 

complexe a unei persoane nu susŃine încadrarea acesteia 

în grad de handicap; 

� stabileşte, după caz, orientarea profesională a 

adultului cu handicap,  respectiv capacitatea de muncă; 
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� stabileşte măsurile de protecŃie a adultului cu 

handicap, în condiŃiile legii – admiterea în centre 

rezidenŃiale sau de zi, publice ori public private; plasarea la 

asistent personal profesionist; acordarea de servicii sociale 

la domiciliu, acolo unde este cazul;  

� reevaluează periodic sau la sesizarea direcŃiilor 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului judeŃene, 

respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 

încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, 

precum şi celelalte măsuri de protecŃie a adulŃilor cu 

handicap; 

� evaluează şi reevaluează prin examinare la domiciliu 

persoanele nedeplasabile, la un interval de 2 ani; 

� revocă sau înlocuieşte măsura de protecŃie stabilită, 

în condiŃiile legii, dacă împrejurările care au determinat 

stabilirea acesteia s-au modificat; 

� soluŃionează cererile privind eliberarea atestatului de 

asistent persoanl profesionist; 

 

● Exercitarea atribuŃiilor privind informarea adultului cu handicap 

sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile 

stabilite, se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare.  

 

Comisia de evaluare: 

� îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul 

legal al acestuia cu privire la măsurile de protecŃie stabilite, 

� promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate 

activităŃile pe care le întreprind; 
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� eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de 

handicap, certificatul de orientare profesională şi  elaborează 

programul individual de reabilitare şi integrare socială,  

� desfăşoară şedinŃele în prezenŃa majorităŃii membrilor din 

componenŃa sa; 

� se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinŃe 

ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinŃe extraordinare, la 

convocarea preşedintelui; 

� răspunde în faŃa consiliului local pentru neîndeplinirea 

obligaŃiilor care îi revin, potrivit legii; 

 

● Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de 

un secretariat care funcŃionează în cadrul direcŃiilor generale de 

asistenŃă socială şi protecŃia copilului judeŃene, respectiv locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Membrii secretariatului 

comisiei de evaluare sunt numiŃi prin dispoziŃie a conducătorului 

DGASPC. InformaŃiile privind modalitatea de încadrare în grad de 

handicap pot fi obŃinute de la secretariatul comisiei de evaluare 

de orice persoană fizică sau juridică interesată.  

 

ART.13. Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din 

punct de vedere metodologic, potrivit art. 13 alin. (2) din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 14/2003, de către Comisia superioară, 

care funcŃionează în structura AutorităŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap.  

 

ART.14. Comisia Superioară are drept de control asupra 

activităŃii Comisiei de evaluare, urmărind: respectarea 
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prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad de handicap, 

respectarea metodologiei de lucru, valabilitatea certificatelor de 

handicap; 

 

ART. 15. Deciziile de încadrare în grad de handicap emise de 

Comisia Superioară înlocuiesc certificatele emise de Comisia de 

evaluare şi se pun îmn aplicare de către DirecŃia Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

 

CAPITOLUL III 

DISPOZIłII FINALE 

 

ART.16. Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în 

faŃa consiliului judeŃean, respectiv local al sectorului municipiului 

Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaŃiilor care le revin potrivit 

legii, precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea 

dispoziŃiilor legale.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 cuantumului maxim şi a condiŃiilor de acordare 

a prestaŃiilor materiale şi financiare excepŃionale prevăzute de 

Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

 drepturilor copilului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii nr. 116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, a 

prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei 

NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 

47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, a O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru 

aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim de 460000 lei şi 

condiŃiile de acordare a prestaŃiilor materiale şi financiare 

excepŃionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 31 

Data: 25.02.2010 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 31/25.02.2010 

 

 

 

 

 

PROIECT 

 

 

PRESTAłII MATERIALE ŞI FINANCIARE EXCEPłIONALE 

PENTRU FAMILIILE AFLATE ÎN IMPOSIBILITATEA 

ACORDĂRII UNOR ÎNGRIJIRI CORESPUNZĂTOARE 

COPIILOR, CONFORM LEGII 272/2004 PRIVIND PROTECłIA ŞI 

PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 
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 I. DURATA PROIECTULUI :  

Acordarea de prestaŃii materiale şi financiare excepŃionale se va 

desfăşura pe durata anului 2010; 

 

 II. SUMA SOLICITATĂ DIN PARTEA CONSILIULUI 

LOCAL PENTRU ACORDAREA PRESTAłIILOR MATERIALE 

ŞI FINANCIARE EXCEPłIONALE:  

 

460.000 RON 

 

 III. JUSTIFICAREA PROPUNERII DE ACORDARE A 

PRESTAłIILOR FINANCIARE EXCEPłIONALE ÎN SECTORUL 6 

 

1. Justificarea legală: 

 Conform art. 121 şi 122 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, primarii acordă 

prestaŃii financiare excepŃionale în situaŃia în care familia care 

îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare şi 

materiale determinate de o situaŃie excepŃională şi care pun în 

pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 

 

2. RelevanŃa acordării de prestaŃii materiale şi financiare 

excepŃionale pentru îmbunătăŃirea intervenŃiilor de asistenŃă 

socială în protecŃia copilului. 
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 Conform monitorizării situaŃiei cazurilor sociale intrate în 

sistemul de protecŃie a copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6, în anul 

2009, nerespectarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte 

creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a acestuia de către familia 

sa, survin de cele mai multe ori pe fondul unor lipsuri materiale şi 

financiare cu care se confruntă părinŃii sau persoana care are în 

îngrijire copilul/ copiii; 

 SoluŃionarea cazurilor care intră în sistemul de protecŃie a 

copilului presupune o intervenŃie complexă la nivelul oferirii 

serviciilor sociale atât asupra situaŃiei sociale, fizice şi psihice a 

copilului, cât şi asupra familiei acestuia.  

 Acordarea unor prestaŃii financiare sau materiale în regim 

excepŃional poate contribui, prin corelare cu oferirea altor servicii 

de asisteŃă sociala de specialitateP, la soluŃionarea eficientă a 

situaŃiilor de risc în care se află copilul. 

 Acest serviciu creat prin proiectul «PrestaŃii materiale şi 

financiare excepŃionale pentru familiile aflate în imposibilitatea 

acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor, conform Legii 

272/2004 Privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului”, 

urmăreşte îndeplinirea următoarelor principii cuprinse în Strategia 

NaŃională cu privire la ProtecŃia Drepturilor Copilului: diminuarea 

                                            
∗
  Servicii de aistenŃă socială de specialitate pot fi: acordarea 

unor măsuri de protecŃie specială, consiliere psihologică, 
consiliere ocupaŃională pentru părinŃi şi copil, consilierea copilului 
delincvent, reintegrarea familială a copilului separat de părinŃii săi, 
consiliere a copilului abuzat fizic şi psihic, consilierea familiei în 
vederea reintegrării familiale a copilului, psiho-terapii, etc. 
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riscurilor separării copilului de familie; facilitarea dobândirii 

autonomiei economice a familiei copilului, aşa încât dependenŃa 

acesteia şi a copilului de serviciile sociale să se diminueze treptat; 

susŃinerea reintegrării în familia naturală a copilului pentru care s-

a dispus o măsură de protecŃie specială; îmbunătăŃirea stării de 

sănătate a copilului cu dizabilităŃi. 

 

3. Justificarea acordării prestaŃiilor materiale şi financiare 

excepŃionale în conformitate cu analiza monitorizării cazurilor 

de protecŃie a copilului intrate în sitemul de asistenŃă socială 

în anul 2009 

 În anul 2009 în sistemul de asistenŃă socială al DirecŃiei 

pentru ProtecŃia Copilului au fost identificate 214 familii cu nevoi 

materiale şi financiare. Acestor familii le corespunde un număr de 

296 copii. Dintre cele 214 familii, 146 au venituri insuficiente sau 

nu dispun de venituri pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului/copiilor. Acestea au nevoie de un ajutor material.  

 Tot în anul 2009, au beneficiat de plata grădiniŃei cu 

program prelungit un număr de aproximativ 40 de copii. Analiza 

situaŃiei familiale a acestor copii relevă faptul că oferirea acestui 

serviciu financiar, pe de o parte, a permis membrilor familiei să se 

angajeze aşa încât în timp aceştia să câştige un statut economic 

autonom, pe de alta parte, oferirea serviciului a contribuit la 

creşterea gradului de îngrijire şi educare corespunzătoare vârstei 

copilului.  
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 Din evidenŃele Serviciului de Evaluare Complexă reiese 

faptul că pe raza sectorului 6 există un număr de 50 de copii 

diagnosticaŃi cu boli metabolice şi de nutriŃie care necesită o 

alimentaŃie specială, fiindu-le necesare o anumită categorie de 

produse alimentare a căror achiziŃie este mai costisitoare decât în 

situaŃia procurării alimentelor pentru un copil sănătos. 

 Tot în evidenŃele acestui serviciu se află un număr de 300 

de copii care suferă de diverse afecŃiuni ce necesită şedinŃe de 

recuperare medicală lunară (tetrapareză spastică, paralizie 

cerebrală, cancer, autism, etc.) În cazul copiilor cu autism, de 

exemplu, această afecŃiune necesită un tratament ce constă în 

şedinŃe de terapie ABA a caror cost lunar este evaluat între 3500 

– 4000 RON. Cea mai mare parte dintre familiile acestor copii nu 

au suficiente venituri pentru a suporta cheltuielile acestui 

tratament.  

 

 IV. SCOP 

 

 Acordarea unor prestaŃii materiale şi financiare excepŃionale 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 are ca scop, prin 

corelarea cu oferirea de servicii de asistenŃă socială de 

specialitate, soluŃionarea situaŃiilor de criză care pun în pericol 

dezvoltarea armonioasă a copilului a cărui familie se confruntă 

temporar cu probleme financiare sau materiale determinate de o 

situaŃie excepŃională.  
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 V. OBIECTIVE 

1. Acordarea de prestaŃii materiale excepŃionale în conformitate cu 

art. 122 din Legea 272/2004, eventual sub forma de bonuri 

valorice pentru achiziŃia de alimente, în cuantum de 200 RON luna 

pentru o perioada de 6 luni pentru un număr de 167 de copii ale 

căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare si materiale, nu 

reuşesc să asigure o alimentaŃie corespunzătoare copilului/ 

copiilor. 

2.Acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale în conformitate cu 

art. 121 din Legea 272/2004 în cuantum maxim de 4000 RON 

familie, pentru un număr de 20 de  familii care au în îngrijire unul 

sau mai mulŃi copii aflaŃi în situaŃii excepŃionale  – afecŃiuni 

medicale grave a căror tratament presupune o cheltuială pe care 

familia nu o poate suporta din venituri proprii, alte situaŃii 

excepŃionale pe care comisia pentru acordarea prestaŃiilor le va 

considera eligibile, de exemplu, locuinŃa degradată care necesită 

o reparaŃie urgentă pentru a asigura confortul minim din punct de 

vedere fizic pentru copil/copii. 

3.Acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale în cuantum de 

maxim 250 RON pentru o perioadă de 6 luni unui număr de 60 de 

copii a căror familii nu pot suporta cheltuielile de susŃinere a 

acestora în programul prelungit sau săptămânal al unei gradiniŃe. 

4.Acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale în cuantum 

maxim de 800 RON/lună, eventual bonuri valorice pentru achiziŃia 

de alimente, pentru un număr de aproximativ 50 de copii ce au 

încadrare în grad de handicap şi al căror diagnostic impune 
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programe de recuperare, controale şi intervenŃii medicale 

repetate, o alimentaŃie specială mai scumpă decât cea obişnuită şi 

ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii 

acestora.  

 

 VI. GRUPUL łINTĂ ŞI CRITERIILE DE ACORDARE: 

 

 Copiii şi familiile acestora care au domiciliul legal în Sectorul 

6 şi temporar se confruntă cu probleme financiare şi materiale 

determinate de o situaŃie excepŃională după cum urmează: 

 

I. Criterii privind satisfacerea obiectivului 1, 3 şi 4 

 

 - Familii cu venitul lunar per membru de familie mai mici de 

300RON;  

 - Familii care temporar nu dispun de venituri, cu condiŃia 

înscrierii acestora în evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de 

Muncă; 

 - Copii ai căror părinŃi execută o pedeapsă privativă de 

libertate sau care au fost eliberaŃi recent, cu condiŃia să fie în 

evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de Muncă; 

 - Familii care au în întreŃinere copii cu handicap (grav, 

accentuat), iar veniturile lunare ale acestora per membru de 

familie este mai mic de 600 RON; 
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 - Familii sau persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. 

sector 6 care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) 

şi care au minim trei copii în întreŃinere; 

 - Persoane /familii care au în îngrijire copii beneficiari ai unei 

măsuri de protecŃie specială (plasament) şi nu au posibilităŃi 

materiale, respectiv au un venit per membru de familie mai mic de 

400 RON ; 

 - Familii care au domiciliul în sectorul 6, dar care, în fapt, 

locuiesc pe raza altor sectoare şi se află în una din situaŃiile de 

mai sus; 

 - Familii care au în întreŃinere copii cu handicap ce sunt 

diagnosticaŃi cu celiachie, fenilcetonurie sau o altă boală 

metabolică ce necesită un regim alimentar particular, motiv pentru 

care efortul financiar al familiei este mai mare. 

 - Familii a căror copii au fost diagnosticaŃi cu diabet zaharat 

insulino dependent şi care sunt supuse unui efort finaciar 

suplimentar în vederea achiziŃionării testelor necesare măsurării 

glicemiei (numărul testelor suportate de către CNSAS este 

insuficient); 

 - Familii a căror copil, cu ocazia reevaluării anuale, nu a mai 

întrunit condiŃiile pentru încadrarea în gradul de handicap din anul 

precedent şi care fie nu mai primeşte certificat de încadrare în 

grad de handicap fie este încadrat într-un grad de handicap 

inferior, ce generează drepturi financiare mai mici; 
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 - Familii care se confruntă cu problema integrării copiilor în 

grădiniŃele din sistemul de stat din cauza deficienŃei acestora şi 

care au optat pentru grădiniŃe particulare;  

 

II. Criterii privind satisfacerea obiectivului 2 

 - Copii aflaŃi în situaŃii excepŃionale – afecŃiuni medicale 

grave a căror tratament presupune o cheltuială pe care familia nu 

o poate suporta din venituri proprii, alte situaŃii excepŃionale pe 

care comisia pentru acordarea prestaŃiilor le va considera eligibile, 

de exemplu, locuinŃa degradată care necesită o reparaŃie urgentă 

pentru a asigura confortul minim din punct de vedere fizic pentru 

copil/copii. 

 - SelecŃionarea cazurilor copiilor sau familiile acestora 

aflaŃi/aflate în situaŃii excepŃionale din punct de vedere medical 

sau locativ se va face de către Comisia pentru Acordarea de 

PrestaŃii Materiale şi Financiare ExcepŃionale după analiza 

prealabilă a dosarelor depuse la secretariatul comisiei în primele 3 

luni ale anului, cu excepŃia cazurilor deosebit de grave care 

necesită o intervenŃie medicală de urgenŃă; 

 - Suma efectivă – se va putea stabilii o sumă între 500 – 

4000 RON - şi modalitatea de acordare a acesteia – în una sau 

mai multe tranşe - se va stabilii de către managerul de caz sau 

responsabilul de caz prevenire şi va fi aprobată de către comisie 

în funcŃie de nevoile excepŃionale identificate ale copilului/copiilor 

şi/sau ale familiei acestuia; 
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 VII. ACTIVITĂłI PRINCIPALE  

 

A. ActivităŃi care asigură calitatea acordării prestaŃiilor 

materiale şi financiare excepŃionale 

1. Identificarea situaŃiilor familiale, sociale şi medicale ale  

copilului pentru care urmează să se acorde prestaŃii 

financiare 

 Acordarea prestaŃiilor se va realiza în baza analizării 

nevoilor de asistenŃă socială ale copilului şi familiei acestuia prin: 

1.1. Identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care 

copilul/copiii nu dispun de o îngrijire corespunzătoare în familie; 

1.2. Definirea obiectivelor de îmbunătăŃire a situaŃiei de creştere şi 

îngrijire a copilului/copiilor în familie: 

-  obiectivele de îmbunătăŃire a situaŃiei copilului vizează 

prevenirea situaŃiilor de risc în care sunt periclitate condiŃiile de 

dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială a copilului / 

copiilor în familie, conform art. 32 din Legea 272/2004; 

-  datele obŃinute în urma analizei nevoilor de asistenŃă socială 

vor fi prezentate într-un raport de anchetă socială realizat de către 

responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz, în finalul 

căruia se vor preciza propunerile pentru îmbunătăŃirea situaŃiei 

copilului. 

 

2. Corelarea acordării prestaŃiilor materiale sau financiare 

excepŃionale cu alte servicii de asistenŃă socială de 

specialitate în conformitate cu prevederile Lg. 272/2004 şi a 
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Standardele Minime Obligatorii cu privire la realizarea 

planului individualizat de protecŃie, a planului de servicii şi a 

planului de recuperare a copilului cu dizabilităŃi: 

 - raportul de anchetă socială va fi însoŃită obligatoriu, după 

caz, de un plan de servicii, plan individualizat de protecŃie, plan de 

recuperare al copilului cu dizabilităŃi. 

 - serviciile de specialitate acordate copilului şi familiei 

acestuia vor fi corelate în mod eficient cu acordarea prestaŃiilor 

materiale sau financiare ; 

 

MenŃiune: 

 Propunerea de acordare a prestaŃiilor materiale sau 

financiare excepŃionale se va face după epuizarea altor soluŃii 

oferite de către ONG-urile cu care D.G.A.S.P.C. Sector 6 are 

încheiată o convenŃie de colaborare; 

B. ActivităŃi privind procedurile de acordare a prestaŃiilor 

materiale şi financiare excepŃionale 

 

1. Constituirea la nivelul DGASPC Sector 6 a Comisiei pentru 

Acordarea de PrestaŃii Materiale şi Financiare ExcepŃionale 

prin dispoziŃia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 

-  după emiterea hotărârii consiliului local privind acordarea de 

prestaŃii materiale şi financiare excepŃionale, se va constitui la 

nivelul DGASPC Sector 6 Comisia pentru Acordarea de PrestaŃii 

Materiale şi Financiare ExcepŃionale ale cărei atribuŃii constau în 

formularea de propuneri de acordare a prestaŃiilor către primarul 
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sectorului, după ce în prealabil comisia analizează situaŃia 

familială, economică, socială şi medicală a copilului pentru care 

urmează să se acorde prestaŃii materiale sau financiare şi 

stabileşte perioada, suma acordată şi modalitatea de plată; 

2. Întocmirea dosarului social pentru acordarea de prestaŃii 

materiale şi financiare excepŃionale 

 Responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz vor 

prezenta comisiei dosarul social al copilului în care vor figura 

următoarele acte şi documente: 

 - solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în sistemul 

de asistenŃă socială; 

 - actele de identitate ale copilului, ale familiei acestuia, ale 

persoanei care are în îngrijire copilul; 

 - acte care să dovedească situaŃia locativă a copilului şi a 

familiei; 

 - acte doveditoare cu privire la venitul familiei, ale persoanei 

care are în îngrijire copilul; 

 - adeverinŃă de înscriere în evidenŃa AMOFM, după caz; 

 - acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi, 

după caz, a familiei acestuia sau a persoanei în grija căreia se 

află copilul; 

 - raportul de anchetă socială în care se vor descrie în mod 

special: problemele cu care se confruntă copilul, cauzele care au 

determinat aceste probleme; obectivele de îmbunătăŃire a situaŃiei 

copilului; modul în care acordarea de prestaŃii materiale sau 



441 
 

financiare poate contribui alături de alte servicii la îndeplinirea 

obiectivelor de îmbunătăŃire a situaŃiei copilului;  

 - după caz, planul de servicii, planul individualizat de 

protecŃie, planul de recuperare al copilului cu dizabilitaŃi; 

 - documente care dovedesc întreprinderea unor activitaŃi 

prin care au fost contactate ONG cu domeniul de activitate în 

protecŃia copilului; 

 - alte acte şi documente care fac dovada situaŃiei în care se 

află copilul şi în baza cărora se justifică acordarea de prestaŃii 

materiale şi financiare. 

 

3. Emiterea dispoziŃiei primarului prin care se aprobă 

acordarea prestaŃiilor materiale sau financiare excepŃionale 

 După fiecare şedinŃă a Comisiei, secretarul acesteia va 

asigura desfăşurarea procedurilor necesare pentru emiterea 

dispoziŃiei primarului; 

4. Acordarea prestaŃiilor materiale sau financiare 

beneficiarilor 

 - după emiterea dispoziŃiei primarului de acordare a 

prestaŃiilor materiale sau financiare excepŃionale, secretarul 

comisiei va înainta o adresă către DirecŃia Economică în care va 

specifica copiii pentru care s-a hotărât acordarea de prestaŃii, 

cuantumul sumei aprobate pentru fiecare copil în parte, perioada 

de acordare, persoana căreia îi va fi înmânată prestaŃia materială 

sau financiară; 
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 - responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz vor 

încheia cu beneficiarul un contract de acordare a prestaŃiilor 

materiale sau financiare, imediat după emiterea dispoziŃiei 

primarului, în care vor fi stipulate obligaŃiile părŃilor.  

 

VIII. BUGET 

 

Tabel privind distribuirea bugetului solicitat pentru 

îndeplinirea celor 4 obiective ale proiectului 

 

Obiectiv Număr de beneficiari Cost/ beneficiar Perioadă de acordare  Total cost 

O 1 167 

copii 

200 RON/luna Maxim 6 luni pe an 200.400 RON 

O 2 20 

familii 

Maxim  

4000 RON/an 

O singură dată într-un 

an 

80.000 RON 

O 3 60 

copii 

Maxim 

250 RON/luna 

Maxim 6 luni pe an 90.000 RON 

O 4 50 copii Maxim 

800RON/lună 

Maxim 6 luni pe an 89600RON 

 

TOTAL COST PROIECT 

460.000 RON 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 solicitarea acordului expres al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 

şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector  6; 

 În temeiul prevederilor: 

  - H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

socială, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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 - H.C.G.M.B nr. 288/12.10.2007 privind atribuirea în 

folosinŃă gratuită a unui teren, aparŃinând domeniului privat al 

municipiului Bucureşti, situat în Str. Valea IalomiŃei f.n. (Cartier 

Brâncuşi), Sector 6, în suprafaŃă de 1.470 m.p., pentru edificarea 

unei biserici ortodoxe; 

 - H.C.L.S.6 nr. 47/02.03.2006 privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu -“Str. Valea IalomiŃei f.n., sectorul 6” pentru  

construire biserică şi centru parohial, pe un teren în suprafaŃa de 

2.255 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti, aflat în 

administrarea Consiliului Local Sector 6, conform Hotărârii 

Guvernului României nr. 1263/18.10.2005; 

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

n) şi q) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publica 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită acordul expres al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în vederea asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 

şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul” în 

vederea derulării proiectului Centrul Parohial de Zi pentru copiii 

cu vârste cuprinse între 3-7 ani “SFINłII ÎMPĂRAłI 

CONSTANTIN ŞI ELENA” ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din Sectorul 6.  
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 32 

Data: 25.02.2010 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea 

proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanŃărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru acitivităŃi nonprofit de interes general, 

precum şi a Legii nr. 350/2006, Legea tinerilor; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. d) şi n) şi din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completăile ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea proiectului “La teatrale cu 

matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a 

sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 33 

Data: 25.02.2010
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 33/25.02.2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  La Teatrale cu Matale ! » 

Proiect de prevenire a delincvenŃei juvenile de pe raza 

sectorului 6 
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De ce proiectul « La Teatrale cu Matale ! » în comunitatea 

sectorului 6 

 

 Serviciul AsistenŃă Socială Militari din cadrul DGASPC 

sector 6 continuă tradiŃia  

Serviciului DelincvenŃă Juvenilă şi AsistenŃa Copiilor Străzii 

implementând proiecte şi oferind servicii specializate pentru copiii 

şi tinerii cu probleme de comportament şi pentru familiile acestora 

ce au domiciliul pe raza sectorului 6. 

 Ca urmare a implicării tinerilor şi copiilor în programele 

desfăşurate de serviciul nostru, am observat câteva caracteristici 

ale copiilor şi tinerilor ce au tendinŃa de a deveni tineri cu 

comportament deviant şi uneori, chiar delincvent. 

 Aceste caracteristici sunt legate de abilităŃile lor de a 

comunica, de a-şi gestiona emoŃiile, de impulsivitate, de 

incapacitatea de a se gândi la consecinŃe pe termen lung, 

înclinaŃia spre teribilism, o rezistenŃă la frustrare scăzută, 

rezistenŃă de-a se coforma faŃă de regulile impuse de adulŃi, 

incapacitatea de a soluŃiona în mod paşnic conflictele datorită 

abilităŃilor scăzute de negociere, precum şi asocierea cu grupuri 

cu grad mare de infracŃionalitate, în încercarea de a-şi ocupa 

timpul liber şi de a-şi atinge scopurile (pentru siguranŃa pe care o 

conferă grupul, pentru imagine, prestigiu, etc.). 

 În ceea ce priveşte ocuparea timpului liber, în afara riscului 

de asociere cu grupuri periculoase pentru dezvoltarea dezirabilă 

din punct de vedere social a tinerilor, mai există problema 

petrecerii unei perioade lungi de timp în faŃa televizorului sau a 

calculatorului. 
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 Deoarece prevenirea necesită o cantitate mai mică de 

resurse şi servicii, am elaborat, pornind de la ideile expuse mai 

sus, o alternativă de ocupare a timpului liber care să implice 

activităŃi desfăşurate în grup, ocazie cu care tinerii să îşi exercite 

atât capacitatea de a comunica şi negocia, cât şi aceea de a se 

pune în locul altei persoane şi de a găsi soluŃii pornind de la 

analiza fiecărei situaŃii şi a posibilelor implicaŃii. 

 Acest mod de socializare, diferit de cel impus de familie sau 

şcoală, este mai lejer, regulile sunt impuse şi discutate, iar 

încălcarea unei reguli atrage după sine o serie de pedepse, până 

la excluderea din grup, lucru nedorit de participanŃii la grup.  

 Un alt punct atins ca urmare a participării la cursurile de 

teatru, este faptul ca participanŃii petrec o perioadă mai mare de 

timp studiind opere literare şi încercând de-a descifra mesajele 

transmise de autor cât şi soluŃii ale propriilor probleme transpuse 

în lectură. 

 Am descoperit, alături de aceşti copii şi tineri, faptul că 

detaşarea faŃă de propriile probleme şi discuŃiile legate de situaŃii 

similare, dar care implică alte persoane, este benefică şi 

stimulatoare în găsirea unor soluŃii care pot fi aplicate şi în viaŃa 

personală. 

 

Scopul proiectului « La Teatrale cu MATALE ! » 

  

 Ne propunem ca pe parcursul întâlnirilor, participanŃii să 

devină mai empatici, să găsească modalităŃi de comunicare 

asertivă, precum şi noi abordări de dezvoltare personală. 
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 Acest scop se poate realiza prin susŃinerea acestora de 

către specialişti în vederea explorării propriilor trăiri precum şi a 

identificării resurselor care potenŃează găsirea soluŃiilor în situaŃii 

problematice. 

 De asemenea, aceşti tineri se vor găsi în situaŃia de a 

elabora strategii de soluŃionare a conflictelor ca urmare a 

participării la jocuri care reflectă situaŃii din viaŃa reală. 

 

Echipa proiectului 

 

Echipa proiectului este formată din 2 voluntari, studenŃi la facultăŃi 

cu profil umanist şi un coordontor. 

Coordonatorul proiectului este Bogdan Stanoi, angajat al 

Serviciului de AsistenŃă Socială Militari din cadrul D.G.A.S.P.C. 

sector 6. 

 

Date privind proiectul  

 

• Perioada de desfăşurare: 2009 - 2010 

• Beneficiarii proiectului: 

� DirecŃi: aproximativ 20 de elevi, 10 cursanŃi 

în fiecare grup, 

� IndirecŃi: aproximativ 300 de membrii ai 

comunităŃii din sectorul 6. 
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Scurta descriere a proiectului 

 

Proiectul de prevenire a delincvenŃei juvenile « La Teatrale cu 

Matale ! » a fost realizat într-o formă pilot în 2006 cu copii de 

diferite vârste, o mare parte a acestora, elevi la Şcoala 168 de 

către o echipă de asistenŃi sociali şi psihologi ai DGASPC sector 6. 

 

 Începând cu anul 2010 proiectul “La Teatrale cu Matale !” 

va avea în desfăşurarea lui două componente: 

 

1.Organizarea şi susŃinerea cursului  

2.Organizarea şi realizarea Festivalului de Teatru “La teatrale 

cu matale!” . 

 

Componenta 1 a proiectului:  

Cursuri de teatru 

 

Cursurile sunt adresate elevilor de clasa a VII-a sau a elevilor 

care sunt liberi între 8 şi 12, în cursul săptămânii, se vor 

desfăşura o dată pe săptămână si vor fi susŃinute de voluntari 

coordonaŃi de un angajat al DGASPC 6, al Serviciului de AsitenŃă 

Socială Militari.  

 

 

ComponenŃa 2 a proiectului: 
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Festivalul de teatru “La Teatrale cu matale!” 

 
Festivalul este la a patra ediŃie, şi se va desfăşura pe parcursul 

unei zile în luna iunie 2010 la un teatru de prestigiu din Bucureşti 

şi vor fi invitate trupe de teatru din şcolile generale de pe raza 

sectorului 6. 

 

Metoda de lucru utilizată 

 

Cursurile au la bază o tehnică ludică de a experimenta şi discuta 

scene din viaŃă (scene petrecute, la care copiii au fost martori sau 

care se pot petrece).  

Copiii vor fi încurajaŃi să găsească soluŃii proprii de soluŃionare a 

problemelor, lucru important în procesul de maturizare şi 

asumare a unor responsabilităŃi. 

Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că învăŃarea 

experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide pentru tineri 

şi adulŃi. 

În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor 

beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele abordate. 

Prin metodele utilizate, copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în acŃiunile 

ce au ca scop dezvoltarea capacităŃiilor de alegere cu privire la 

viaŃa lor personală. 

Trainerii încurajează pe timpul desfăşurării cursului discuŃiile de 

ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui participant, dar 

acestea sunt realizate doar în scop constructiv, specific 

procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 

Rezultate aşteptate 
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Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe componenta 

1 sunt: 

� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor fi 

capabili să socializeze şi să se adapteze în comunicarea cu 

alŃii, 

� La finalul cursului, toŃi participanŃii la cursuri vor înŃelege 

implicaŃiile pe care le aduce fiecare decizie; 

� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor 

întelege care sunt modalităŃile prin care poŃi să soluŃionezi o 

situaŃie conflictuală şi vor fi capabili să analizeze urmările 

angajării în conflict; 

� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor 

cunoaşte importanŃa experienŃei personale şi a beneficiului 

lecturii; 

� La finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor 

avea exerciŃiul unei comunicări asertive; 

� La finalul proiectului toŃi copiii vor fi capabili să analizeze 

scopul regulilor, importanŃa lor şi faptul că încalcarea fiecărei 

reguli atrage urmări imediate, 

� Formarea şi gestionarea unei echipe de voluntari de către 

personalul din cadrul DGASPC sector 6. 
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„LA TEATRALE CU MATALE” 

 Tipuri de cheltuieli Cantitatea Lei/lună Luni Costuri SusŃinere Alte 
    proiect totale DGASPC surse 
        

 1.  
COSTURI DE GESTIONARE A 
PROIECTULUI             

1,1 
Consumabile(foi flipchart,post-it,mingi,creioane 
colorate)   100 5 500 500   

1,2 Promovare             

 afişe 100 buc   1 100 100   

 fluturaşi 500 buc   1 100 100   

 invitaŃii festival 200 buc   1 100 100   

 banner festival 1 buc   1 100 100   

 CărŃi/ eviste 15 buc 10   150 150   

 Bilete spectacole 10 buc 5 4 200 200   

 TOTAL COSTURI 1.       1.250 1.250   

               

 2.  COSTURI PENTRU FESTIVAL             

2,1  Transport 1 100   100 100   

2,2  Chirie sală 1 800   800 800   

2,3  Costuri maşinişti 10 40   400 400   

2,4  Cadouri copii 200 40   8.000 0   

2,5  Premii 30 100   3.000 0   
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2,6  Protocol     1 400 400   

2,7  
Excursie pentru 
câştigători(cazare,transport,masa) 20 250   5.000 0   

2,8  Plata prezentator 1 1.000 1 1.000 1.000   

2,9  Costume 10 40   400 400   

3,0  Decoruri   200   200 200   

 TOTAL COSTURI 2.- PENTRU FESTIVAL       19.300 19.300   

 SusŃinere DGASPC             

        

        

 TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)       20.550     

        

        

 
TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2) 
DGASPC    20.550   

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AgliŃoiu 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea 

proiectului „Şcoala PărinŃilor” - Proiect pentru dezvoltarea 

abilităŃilor parentale ale părinŃilor cu copii între 11 şi 15 ani, ce va 

fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind 

aprobarea Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanŃărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru acitivităŃi nonprofit de interes general, 

precum şi a Legii nr. 350/2006, Legea tinerilor; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. a, precum şi cele ale 

art. 81 alin. 2 lit. d) şi n) şi 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 derularea proiectului “Şcoala PărinŃilor” - 

Proiect pentru dezvoltarea abilităŃilor parentale ale parinŃilor cu 

copii între 11 şi 15 ani ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii 

locale a sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34 

Data: 25.02.2010  
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 34/25.02.2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

«ŞCOALA PĂRINłILOR» 

Proiect pentru optimizarea şi dezvoltarea abilităŃilor 

parentale ale părinŃilor din Sectorul 6 Bucureşti 
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I. DURATA DE DESFĂŞURARE: ianuarie – decembrie 2010 

 

II. SURSA FINANłĂRII: bugetul local al Sectorului 6 

 

III. SUMA SOLICITATĂ: 

 

IV. SCOP: 
 

 Reducerea semnificativă a situaŃiilor de impas parental şi a 

dificultăŃilor aferente în cadrul relaŃiei părinte copil, în special în 

situaŃiile copiilor cu deviaŃii comportamentale cauzate de 

traversarea perioadei de pubertate, precum şi a copiilor cu 

dificultăŃi de adaptare şcolară, pentru părinŃii copiilor domiciliaŃi în 

sectorul 6. 

 

V. OBIECTIVE GENERALE: 

 

• Creşterea capacităŃii de intervenŃie educativă eficientă a 

părinŃilor pentru copiii lor; 

• Crearea unei reŃele de suport între părinŃi cu sprijinul 

specialiştilor în domeniu pentru stimularea disponibilităŃii şi 

capacităŃilor de a fi un bun părinte. 

 

•  OBIECTIVE SPECIFICE : 

 

1. Organizarea unui număr de 20 seminare săptămânale a câte 2 

ore/seminar cu participarea a 10 beneficiari/seminar în vederea 

dobândirii de către participanŃi a unor cunoştinŃe minime despre 
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specificul vârstelor 6 – 10 ani şi 11 – 15 ani ani şi a dezvoltării 

capacităŃii acestora de a identifica o soluŃie eficientă 

nonconflictuală pentru gestionarea problemelor intervenite în 

relaŃia părinte-copil; 
 

2. Realizarea la o perioadă de 3 luni de la finalizarea întâlnirilor 

cu părinŃii, a unei sesiuni de follow-up pentru a evalua eficienŃa 

informaŃiilor şi soluŃiilor identificate în timpul celor 10 seminarii şi 

pentru a se consolida abilităŃile acumulate prin împărtăşirea 

experienŃelor ulterioare; 
 

3. Atragerea, implicarea şi formarea unui număr de 2 voluntari în 

vederea sprijinirii la realizarea proiectului cât şi la propagarea 

modelului de intervenŃie dezvoltat prin proiect. 
 

VII. GRUPUL łINTĂ: 
 

 PărinŃii copiilor cu segmentele de vârstă 6 – 10 ani şi 11 - 

15 ani din comunitatea locală a sectorului 6.  

 

VIII. BENEFICIARI: 

 

DirecŃi:  

 Un număr de 20 de persoane selectate după următoarele 

criterii:  

-  15 părinŃi în cuplu mamă-tată sau un singur membru al 

acestui cuplu ai căror copii cu vârsta între 6 – 10 ani beneficiază 

de serviciile de specialitate ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 sau care frecventează una 
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din şcolile sectorului 6, alŃii decât beneficiarii serviciilor de 

asistenŃă  socială 

-  15 părinŃi în cuplu mamă - tată sau un singur membru al 

acestui cuplu ai căror copii cu vârsta între 6 – 10 ani beneficiază 

de serviciile de specialitate ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 sau care frecventează una 

din şcolile sectorului 6, alŃii decât beneficiarii serviciilor de 

asistenŃă socială. 

  

IndirecŃi:  

-  membrii familiilor din care au fost selectaŃi beneficiarii 

direcŃi ai proiectelor; 

-  comunitatea locală prin crearea şi perpetuarea unui model 

de comportament parental a cărei consecinŃă pe termen lung va fi 

diminuarea fenomenului delincvenŃei juvenile cauzat de 

gestionarea greşită a conflictului dintre părinte-copil. 

 

IX. JUSTIFICAREA REALIZĂRII PROIECTULUI: 

 

 

 1. Necesitatea crearii de servicii alternative care să vină 

în sprijinul părinŃilor 

 

 Ideea acestui proiect pleacă de la faptul că la nivelul 

«ProtecŃiei Copilului» apar în mod constant solicitări ale părinŃilor 

de a fi sprijiniŃi în a face faŃă dificultăŃilor pe care le întâmpină în 

relaŃia cu copiii lor sau pentru a solicita intervenŃia specialiştilor în 
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rezolvarea unor «probleme» pe care le au copiii. Aceste solicitări 

şi demersurile făcute de către serviciile în cauză au evidenŃiat 

faptul că orice intervenŃie, pentru a avea succes, nu poate fi 

făcută decât cu implicarea directă şi asumată a părinŃilor. 

 Familia reprezintă primul cadru educaŃional din viaŃa 

copilului şi prezenŃa ei constantă în timp în susŃinerea copilului, îi 

asigură statutul de a fi şi cea mai importantă. De aceea, pentru a 

putea asigura copiilor premise educative valoroase trebuie în 

primul rând ca familia să poată furniza un model valabil şi bun. Pe 

de alta parte, societatea actuală are un ritm de schimbare foarte 

alert şi ridică permanent noi provocări atât pentru parinŃi, cât şi 

pentru copii. Uneori poate fi dificil pentru părinŃi, pe lângă 

responsabilităŃile zilnice legate de familie, casa, serviciu, să 

reuşească să-şi redefinească permanent modelele de relaŃionare 

cu copiii lor şi să găsească soluŃii eficiente. Schimbarea rapidă 

din ultimii ani din România, a creat o discrepanŃă mare între 

experienŃa trăită de părinŃi în copilărie şi experienŃa trăită de copiii 

lor în societatea actuală.  

 

 Plecând de la cazuistica întâmpinată în cadrul serviciilor 

oferite de DGASPC sector 6, de la opinia cadrelor didactice din 

şcolile de pe raza sectorului 6, de la problemele întâmpinate de 

copii în gestionarea diferitelor probleme cu care se confruntă şi 

de la faptul că familia reprezintă cel mai important cadru educativ 

pentru copil, s-a născut necesitatea de a oferi un serviciu pentru 

părinŃi, construit sub forma unui grup de suport, informare şi 

abilitare, care să-i sprijine în a identifica soluŃii şi moduri eficienŃe 
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de educare şi îndrumare a copiilor lor. De asemenea, aceste 

grupuri au şi funcŃia de a asigura un cadru în care parinŃii îşi pot 

împărtaşi experienŃele şi de a-şi acorda suport reciproc. 

 În plus, legea 272/2004 privind protecŃia drepturilor copilului 

pune accentul pe acordarea serviciilor de specialitate în asistarea 

familiei şi copilului în acelaşi timp, plecând de la aceeaşi premisă 

că familia este cadrul de dezvoltare al copilului, respectiv ca orice 

serviciu oferit copilului nu este suficient dacă nu este asistată şi 

familia. 

 Acest proiect “Şcoala PărinŃilor” intenŃionează şi să ducă 

serviciile oferite de DGASPC în comunitatea sectorului 6 pentru a 

fi mai aproape de beneficiari direcŃi şi de a promova demersurile 

axate pe prevenire, nu doar pe intervenŃia în caz de urgenŃă. 

“Şcoala PărinŃilor” va funcŃiona atât la nivelul DPC, sub forma 

unui grup de suport şi de identificare de soluŃii, cât şi ca serviciu 

de prevenire, în cadrul şcolilor din sectorul 6, la nivelul cărora se 

află cea mai mare comunitate de părinŃi activi. 

 

2. Scurta descriere a proiectului 

 Proiectul “Şcoala PărinŃilor” se va desfăşura pe parcursul 

anului 2010 şi va fi axat pe două direcŃii, o direcŃie organizată la 

nivelul D.P.C. ca grup de suport pentru părinŃii care solicită 

servicii de specialitate instituŃiei noastre şi o secŃiune centrată pe 

prevenire care va fi organizată cu implicarea unor părinŃi ai 

elevilor din şcolile din sectorul 6. 

 El va fi structurat sub forma unor grupuri de informare şi 

dezvoltare personală dar şi de abilitare, un grup având maxim 15 
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participanŃi. Desfăşurarea proiectului va presupune 10 întâlniri 

săptămânale, fiecare întâlnire având o durată de 2 ore.  

 Scopul acestor întâlniri este atât de a furniza informaŃii cu 

privire la problematica specifică relaŃiei părinte-copil, cât şi de a 

identifica soluŃii adecvate de întervenŃie educativă pentru copii, 

adică de abilitare a părinŃilor. 

 La o perioadă de 3 luni de la finalizarea întâlnirilor cu 

părinŃii, va fi organizată o sesiune de follow-up pentru a evalua 

eficienŃa informaŃiilor şi soluŃiilor identificate în timpul întâlnirilor şi 

pentru a se consolida abilităŃile acumulate prin împărtăşirea 

experienŃelor ulteriore. 

 

3. Metode de lucru utilizate 

 

 Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele alese 

sunt prezentate utilizându-se ca tehnici principale: experienŃa 

personală, jocul de rol şi discuŃiile.  

 Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră ca 

învăŃarea experienŃiala aduce rezultate mult mai bune şi rapide 

pentru adulŃi. 

 În cadrul cursurilor este îincurajată exprimarea liberă a 

opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele 

abordate. 

 Prin metodele utilizate adulŃii sunt stimulaŃi şi susŃinuŃi în 

acŃiunile ce au ca scop dezvoltarea disponibilităŃii şi capacităŃilor 

de a fi buni părinŃi pentru copiii lor  . 
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4. Rezultate aşteptate 

 

Rezultate generale: 

� Creşterea gradului de implicare a părinŃilor în viaŃa 

copilului; 

� Creşterea numărului de soluşii eficiente, adecvate 

identificate de părinŃi în gestionarea relaŃiei părinte-copil; 

� Scăderea numărului de situaŃii conflictuale şi de criză în 

relaŃia părinte-copil; 

� Scăderea numărului de copii cu abateri comportamentale 

grave; 

� Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 

DGASPC sector 6. 

 

Rezultate specifice: 

� La finalul cursului, fiecare participant va avea cunoştinŃe 

minime despre specificul vârstelor 6 – 10 ani , respectiv 11-15 

ani; 

� La finalul cursului, fiecare participant va avea cunoştinŃe 

minime despre etapele de dezvoltare fizico-intelectual-

emoŃionale ale copilului; 

� La finalul cursului, fiecare participant va putea identifica 

câte o soluŃie eficientă nonconflictuală pentru minim 3 situaŃii 

problematice în relaŃionarea cu copilul. 

� La finalul cursului, fiecare participant va avea abilităŃi 

minime de gestionare a relaŃiei părinte-copil; 
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� La finalul proiectului o parte a membrilor comunităŃii din 

sectorul 6 vor conştientiza necesitatea gestionării flexibile a 

relaŃiei părinte -copil. 

 

X. ACTIVITĂłI: 

 

O.1.1. Elaborarea curriculei de curs prin: 

- evaluarea nevoilor grupului Ńintă; 

- analiza informaŃiilor obŃinute prin evaluare şi stabilirea temelor 

de curs; 

- redactarea suportului de curs; 

- construirea designului de curs pentru fiecare temă de seminar; 

O.1.2. SelecŃionarea unei firme specializate în tipărirea 

materialelor de studiu şi promovare; 

O.1.3. Promovarea / prezentarea proiectului prin: 

- materiale de promovare de tip pliante, fluturaşi, cărŃi de vizită; 

- contactarea mijloacelor de informare mass-media; 

- premovarea prin intermediul unor site-uri web care au ca 

adresabilitate părinŃi 

O.1.4. SelecŃionarea participanŃilor în conformitate cu criteriile 

înscrise la punctul VIII din prezentul proiect 

O.1.5. Amenajarea spaŃiului de susŃinere a seminariilor, 

organizarea calendaristică şi susŃinerea efectivă a acestora; 

O.1.6. Acordarea unei asistenŃe de specialitate tuturor 

beneficiarilor, pe toată durata desfăşurării proiectului prin activităŃi 

specifice de sprijinire a dezvoltării personale a părinŃilor; 

O.2.1. Analiza concluziilor sesiunii de follow-up; 
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O.2.2. Redactarea şi publicarea într-o revistă de specialitate a 

unui material informativ în baza analizei rezultatelor obŃinute prin 

derularea proiectului;  

O.3.1  Participarea formatorilor din cadrul proiectului la un curs de 

formare profesională continuă 

O.4.1. SelecŃionarea voluntarilor; 

O.4.2. Formarea voluntarilor pentru implicarea în proiect. 

 

XI. ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

 

Echipa proiectului este formata din 5 formatori interni şi doi 

voluntar. 

Coordonatorul proiectului este Doina Mafteiu, psiholog în cadrul 

Centrului de zi pentru copiii străzii ”SperanŃa” , DGASPC sector 6. 

Cei 7 formatori sunt : 

 1. Doina Mafteiu – psiholog, angajată a Centrului de 

zipentru copiii străzii ”SperanŃa”, DGASPC sector 6. 

 2.Mihaela Hârtescu – psiholog, angajată a Serviciului 

AsistenŃă Socială Militari 

 3.Irina Mihăilă – psiholog, angajată a Serviciului AsistenŃă 

Maternală 

 4.Dragoş Stanciu – medic, Serviciul AsistenŃă în SituaŃii de 

Abuz, Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului 

 5.Andrei Mocanu – asistent social, angajat al Serviciului 

AsistenŃă Socială Crângaşi Giuleşti 

 6.Mihai Cană – psiholog, voluntar 

 7.Elena Dina – specialist în comunicare, voluntar 
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Preşedinte de şedinŃă, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 

 

Lei/Luna     Luni   Costuri Sustinere Alte

  proiect     totale DGASPC surse

1.       COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI

1  Consumabile (coli, pixuri, mape, post-it, cd-uri) 100 10 1 000 1 000

1  Promovare:

    - afise      20 buc. 10 200 200

    - pliante de prezentare     250 buc. 10 300 300

 TOTAL COSTURI GESTIONARE PROIECT 1. 1 500 1 500

2.             COSTURI PERSONAL

2 Formare profesionala       7 pers. 450 1 3 150 3 150

2  Costuri voluntari (abonament transport)       2 pers. 25 10 500 500

2 Materiale de formare si informare (teste psihol., carti etc.) 10 150 1 1 500 1 500

TOTAL COSTURI PERSONAL 2. 5 150 5 150

                                                                          SCOALA PARINTILOR
              Tipuri de cheltuieli   Cantitatea
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea 

proiectului „Tabără de dezvoltare personală” ce va fi desfăşurat în 

cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii 116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, a 

prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei 

NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 

47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, a O.G. 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru 

aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim de 28030 lei pentru 

derularea proiectului „Tabără de dezvoltare personală” conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 35 

Data: 25.02.2010  
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ANEXA  

la H.C.L.S. 6 nr. 35 / 25.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

TABĂRĂ DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Proiect de intervenŃie privind copilul cu comportament 

delincvent sau predelincvent 
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De ce proiectul « Tabără de dezvoltare personală » în cadrul 

DGASPC sector 6 

 

 Serviciul AsistenŃă Socială Militari din cadrul DGASPC 

sector 6 continuă tradiŃia Serviciului DelincvenŃă Juvenilă si 

AsistenŃa Copiilor Străzii implementând proiecte şi oferind servicii 

specializate pentru copiii şi tinerii cu probleme de comportament 

şi pentru familiile acestora ce au domiciliul pe raza sectorului 6. 

 

 Serviciile oferite până în prezent pentru copiii şi tinerii cu 

probleme de comportament (predelincvent şi delincvent) sunt: 

consiliere psihologică şi socială, asistarea pe întreg procesul de 

reabilitare, acompanierea în relaŃia cu alte instituŃii (şcoală, 

poliŃie, cabinete medicale,etc) şi suport şcolar. 

 Tipologia beneficiarilor cu care se lucrează în cadrul 

acestui serviciu a suferit schimbări majore. Vorbim acum de copii 

şi tineri foarte activi, cu un potenŃial cognitiv şi emoŃional 

nevalorificat, cu multă energie ce şi-o canalizează în scopuri 

nedezirabile social. 

 După 9 ani de experienŃă în lucrul cu acest tip de 

beneficiari s-a constatat că este necesară o diversificare a 

serviciilor oferite. Rezultatele serviciilor oferite sunt bune, însă 

contextul actual impune gândirea şi implementarea unui nou tip 

de servicii. 

 Tabăra de dezvoltare personală este un program 

premergător intervenŃiilor de tip consiliere sau reabilitare. 
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 S-a constatat că alianŃa cu copiii şi tinerii, atât de necesară 

în munca socială, aflaŃi în această situaŃie se realizează din ce în 

ce mai greu în procesul de consiliere. De asemenea, copiii şi 

tinerii nu au exerciŃiul muncii în echipă şi nu cunosc regulile 

universale de schimb în natură: primeşti ce oferi. 

 Plecând de la aceste premise, de la dificultăŃile identificate 

în munca acestui serviciu, dar şi de la un model belgian privind 

organizarea unor expediŃii oferite copiilor cu acest tip de 

comportament, se consideră oportună apariŃia unui astfel de 

serviciu şi pentru comunitatea din cadrul sectorului 6. 

 

Scopul proiectului « Tabără de dezvoltare personală» 

 

ÎmbunătăŃirea serviciilor utilizate în munca cu copiii şi tinerii 

delincvenŃi. 

 

Echipa proiectului 

 

Echipa proiectului este formată din 4 specialişti din cadrul 

DGASPC, sector 6. 

Coordonatorul proiectului este Daniela Văduva, angajată în 

cadrul Serviciului AsistenŃă Socială Militari. 

 

Cei 4 specialişti implicaŃi sunt : 
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 1. Daniela Văduva – psiholog în cadrul Serviciului de 

AsistenŃă Socială Militari 

 2. Mihai Cană – psihopedagog, voluntar 

 3. Petronel Voicu – psiholog, educator în cadrul Centrului 

de Zi SperanŃa 

 4. Mihaela HârŃescu – psiholog în cadrul Serviciului de 

AsistenŃă Socială Militari 

 

Date privind proiectul  

 

• Perioada de desfăşurare: ianuarie – decembrie 

2010 

• Beneficiarii proiectului: 

� DirecŃie: aproximativ 20 de copii, beneficiari 

ai serviciilor oferite de către DGASPC sector 6. 

� IndirecŃi: familiile copiilor implicaŃi în program. 

 

Scurtă descriere a proiectului 

 

 Proiectul de intervenŃie « Tabără de dezvoltare personală 

» se adresează în special copiilor şi tinerilor cu comportamente 

predelincvente sau delincvente ce se află în evidenŃa DGASPC 

sector 6. 

 Acest proiect are două componente: 
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• Organizarea unui grup de dezvoltare personală 

pentru 10-12 copii. 

• Organizarea a două expediŃii pe o perioadă de 2 

săptămâni cu 8 copii. 

Scopul proiectului 

Proiectul vizează iniŃierea unor activităŃi de educaŃie civică în 

vederea pregătirii copiilor şi a tinerilor, beneficiari ai serviciilor pe 

cartiere sau din apartamentele sociale, pentru a deveni cetăŃeni 

activi şi responsabili în momentul integrării în societate.  

  

 Obiective specifice 

o Organizarea şi desfăşurarea unui grup de 

dezvoltare personală pentru tineri centrat pe 

autocunoaştere, creşterea capacităŃii de gestionare a 

propriilor emoŃii şi construirea unei atitudini adecvate de 

raportare la regulile din societate. 

o Desfăşurarea unui proiect pedagogic şi de 

educaŃie civică, care vizează realizarea unei tabere-

expediŃii ce plasează copilul sau adolescentul care nu 

răspunde penal într-un proiect de reducere a 

comportamentului delicvent care îi permite să se rupă de 

mediul patogen în care trăieşte, să respecte cu stricteŃe 

regulile şi persoanele cu care trăieşte. 

o Realizarea unei colaborări între DGASPC sector 6 

şi AsociaŃia CRED pentru a ne sprijini în realizarea 

expediŃiilor  
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Descrierea activităŃii:  

 

• Selectarea unui grup de 10-12 tineri cu probleme de 

comportament şi includerea acestora în programul unui grup de 

dezvoltare personală, coordonat de 2 psihologi. 

• Realizarea unui proiect de reducere a comportamentului 

delicvent în care va fi implicat un grup de 8 (4 ori 2 expediŃii), 

adolescenŃi cu vârste între 13 şi 16 ani, care au comis o faptă 

penală, dar nu răspund penal sau cu comportament predelincvent 

şi sunt în atenŃia serviciilor de asistenŃă socială din cadrul 

D.G.A.S.P.C., sectorul 6, însoŃiŃi de câte 2 educatori. Acest 

proiect de acŃiune constă în organizarea unei tabere- expediŃie 

timp de 2 saptămâni într-o anumită regiune; expediŃie ce impune 

anumite limite stricte ce nu pot fi depăşite (limite impuse de tipul 

de activitate pe care trebuie să o susŃină, de mediul înconjurător, 

de prezenŃa celorlalŃi, etc). ExpediŃia în sine nu reprezintă un 

moment de distracŃie, ci are un profund sens educativ; reprezintă 

o ruptură faŃă de situaŃia problematică cu care adolescentul se 

confruntă, pentru  a se detaşa de problemele sale şi a-şi modifica 

percepŃia pe care o are despre el şi despre situaŃia sa; o condiŃie 

absolut necesară pentru schimbare.  

Aceste intervenŃii sunt centrate pe sejururi de ruptură şi se 

defăşoară pe 3 axe, care se concentrează asupra individului, dar 

şi asupra colectivităŃii. Aceste axe sunt reprezentate de: 

 1. Procedura de primire a tinerilor 

a).Pregătirea 

b).ExpediŃia în sine. 
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 2. Evaluarea individualizată 

 3. AsistenŃa post-expediŃie (susŃinerea tinerilor în 

continuare în vederea sprijinirii procesului de inserŃie socială). 

Beneficiari: 8 adolescenŃi (4 adolescenŃi x 2 expediŃii) cu vârste 

între 13 şi 16 ani, care au comis o faptă penală, dar nu răspund 

penal şi participă la acŃiunea colectivă. 
 

Rezultate de impact:  

 

 RepoziŃionarea adolescentului în calitatea sa de subiect al 

existenŃei sale, capabil de a face alegeri responsabile. Reducerea 

comportamentului delincvent pentru toŃi copii care vor participa în 

acest experiment de intervenŃie colectivă.  

 

 Acesta se constituie ca un serviciu premergător oferirii 

consilierii specializate. Îşi propune realizarea unei alianŃe de tip 

terapeutic cu beneficiarii în vederea facilitării intervenŃiilor 

ulterioare, dar şi pentru îmbunătăŃirea rezultatelor obŃinute. 

 Copii şi tinerii ce vor fi implicaŃi în acest proiect vor fi 

selectaŃi din rândul beneficiarilor DGASPC sector 6 după criterii 

clare în urma unui scurt interviú realizat cu aceştia. 

 

Metoda de lucru utilizată 

 Grupul de dezvoltare personală se va realiza într-un mod 

interactiv, temele alese sunt prezentate şi experimentate  

utilizându-se ca tehnici principale: jocul, experienŃa personală şi 

discuŃiile. Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că 
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învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi mai 

rapide pentru tineri şi adulŃi. 

 

 Pretextul expediŃiei crează ocazia unei “rupturi” de mediul 

în care tinerii au dezvoltat comportamente delincvente pentru a-i 

pune faŃă în faŃă cu provocările naturii. 

 Prin metodele utilizate copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în 

acŃiunile ce au ca scop dezvoltarea capacitaŃiilor de alegere cu 

privire la viaŃa lor personală. 

 Trainerii încurajează pe timpul desfaşurării taberei şi în 

cadrul grupului, discuŃiile ce implică aprecieri privind 

performanŃele fiecărui participant, dar acestea sunt realizate doar 

în scop constructiv, specific procesului de învăŃare în care se 

înscriu copiii. 

 

Rezultate aşteptate 

 

 Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului sunt: 

� ToŃi copiii participanŃi la sesiunile grupului vor înŃelege 

importanŃa deciziei personale şi implicaŃiile pe care le aduce 

fiecare decizie; 

� ToŃi copiii participanŃi la tabără vor avea exerciŃiul unei 

comunicări asertive; 

� La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup pentru 

fiecare grup participant; 

� Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 

DGASPC sector 6. 
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TABARA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Tipul de cheltuieli Cantitate RON/lună 
Luni 

proiect 
Total 

costuri 

SusŃinere 
DGASPC 

6 
Alte 

surse 

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI IN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVULUI 1 

Consumabile (coli, coliflipchart, post-it, creioane colorate)       300 300   

 Materiale informative şi instrumente de lucru       1.000 1.000   

              

TOTAL GESTIONARE PROIECT       1.300 1.300   

              

COSTURI PENTRU TABĂRĂ ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVULUI 2 

Transport 12 pers.     2.400 2.400   

Masa 12 pers.     7.200 7.200   

Trusă medicamente       300 300   

       

ACHIZIłII:             

 Lanterne 6 buc. 20   120 120   

 Saci de dormit 6 buc. 150   900 900   

 Rucsaci 6 buc. 250   1.500 1.500   

Cort 6 buc 200   1.200 1.200   

 Saltea 6 buc 150   900 900   

 Haine ploaie 6 buc. 250   1.500 1.500   

Pantaloni ploaie 6 buc 100   600 600   
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Bocanci 12 buc 250   3.000 3.000   

Espadrile 12 buc 20   240 240   

Pantaloni  12 buc 80   960 960   

Polare subŃiri 12 buc 30   360 360   

Polare groase 12 buc 60   720 720   

Tricouri 36 buc 50   1.800 1.800   
Trusa personală (obiecte de igiena personală, şosete, 
fes, şapca) 12 buc 150   1.800 1.800   

Veselă metal 3 seturi 150   450 450   

Butelii de gaz 3 seturi 60   180 180   

Bete tracking 6 seturi 100   600 600   

TOTAL COSTURI PENTRU TABARĂ       26.730 26.730   

              

              

TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI (1+2)       28.030 28.030 0 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       

George Claudiu AngliŃoiu 
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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 desemnarea unui consilier local ca membru în Comisia 

socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor 

de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare - Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef; 

 łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 

1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor 

de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare şi definirea tipologiei 

structurilor de vânzare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se desemnează domnul Popescu Marius, consilier 

local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, să facă parte din 

Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării 

structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă mare  - Sector 

6 ce se va înfiinŃa potrivit dispoziŃiilor art. 5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 

implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaŃă 

mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 36 

Data: 25.02.2010
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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 modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 215/29.10.2009 privind 

înfiinŃarea “Registrului local al SpaŃiilor verzi din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului 

consilierilor locali ai P.N.L., Raportul de specialitate al Serviciului 

AdministraŃie Publică Locală;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 łinând cont de prevederile O.U.G nr. 114/2007  privind 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecŃia mediului;  

 łinând cont de prevederile Legii nr. 24/15.01.2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane şi 

ale Ordinului nr. 1549/04.12.2008 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaŃiilor verzi;  

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

art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publica locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

215/29.10.2009 privind înfiinŃarea “Registrului local al SpaŃiilor 

verzi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” se modifică după 

cum urmează: 

 1. Articolul 5 se modifică şi va avea o nouă formă după cum 

urmează:  

“Art. 5. Primarul Sectorului 6, Departamentul Arhitect Şef, PoliŃia 

Comunitară Sector 6 şi A.D.P.D.U. Sector 6, vor 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 37 

Data: 25.02.2010
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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 Braşov 

nr. 21A”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenŃial, pe un 

teren în suprafaŃă de 49710 m.p., proprietatea Ministerului  

Apărării NaŃionale 

 

 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 Brasov  nr. 21A”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 18778/1/7;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenŃial, 

pe un teren în suprafaŃă de 49710 m.p., proprietatea Ministerului 

Apărării NaŃionale. 

 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 

competenŃelor. 
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 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, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr: 38 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Calea Giuleşti 

nr. 547A”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 318 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: “Calea Giuleşti nr. 547A”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 33921/10/5;09/11/2009 

şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului 

nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Calea 

Giuleşti nr. 547A”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 318 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 

competenŃelor. 
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 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, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 39 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Str. Marin 

Calciu nr. 37”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 507 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: “Str. Marin Calciu nr. 37”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 34441/1/17;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Marin 

Calciu nr. 37”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 507 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 

competenŃelor. 
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 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, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 40 

Data: 25.02.2010         



495 
 

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 

Pietrele Doamnei nr. 42”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 486 mp, 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: “Strada Pietrele Doamnei  nr. 42”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 26118/1/3;25/01/2010 

şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrari Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Pietrele Doamnei  nr. 42”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe 

un teren în suprafaŃă de 486 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. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 41 

Data: 25.02.2010  
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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 Piscul 

Crăsani nr. 59 şi 61”, Sector 6 pentru construire locuinŃe, pe 

terenuri în suprafaŃă de 268,88 m.p. şi 236,97 m.p., proprietăŃi 

particulare 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: “Strada Piscul Crăsani nr. 59 şi 61”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 32619/1/4;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G .– Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Piscul Crasani nr. 59 şi 61”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, 

pe terenuri în suprafaŃă de 268,88 m.p. şi 236,97 m.p., proprietăŃi 

particulare 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. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 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, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 42 

Data: 25.02.2010 
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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 

Strămoşilor nr. 9”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcŃiune 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 240,23 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 Strămoşilor  nr. 9”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 1681/1/15;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Strămoşilor  nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcŃiune 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 240,23 mp, 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 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 43 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Str. Stufului 

nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 103 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: “Str. Stufului nr. 5”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 2737/1/5;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

Stufului nr. 5”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 103 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 si Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 44 

Data: 25.02.2010 
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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 Valea 

Largă nr. 47E”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 250 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 Valea Largă nr. 47E”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 38533/1/11;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Valea Largă nr. 47E”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 250 m.p., proprietate particulară persoană 

fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 45 

Data: 25.02.2010 
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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 

Furcii nr. 112-118”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 2.599 m.p. proprietate particulară  

persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de specialitate al Departamentului Arhitect Şef, prin 

care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: 

“Drum Valea Furcii nr. 112-118”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului Sector 6 nr. 23030/9/8;21.09.2009 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2 litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Valea Furcii nr. 112-118”, Sector 6, pentru construire locuinŃă pe 

un teren în suprafaŃă de 2.599 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 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 46 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Str. 

Constantin Gh. Apostol nr. 2-6”, Sector 6 pentru construire imobil 

cu funcŃiune mixtă, pe un teren în suprafaŃă de 903 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu: “Str. Constantin Gh. Apostol nr. 2-6”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a Sectorului 6 nr. 21005/1/20;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

Constantin Gh. Apostol nr. 2-6”, Sector 6, pentru construire imobil 

cu funcŃiune mixtă, pe un teren în suprafaŃă de 903 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 47 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Prelungirea 

Ghencea nr. 364”, Sector 6 pentru construire locuinŃe colective, 

pe un teren în suprafaŃă de 12.499,97 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de specialitate al Departamentului Arhitect Şef, prin 

care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: 

“Prelungirea Ghencea nr. 364”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

Sector 6 nr. 7280/16/2;15/12/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6; 

 łinând seamă de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 litera I), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. 2 litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - 

“Prelungirea Ghencea nr. 364”, Sector 6”, pentru construire 

locuinŃe colective, pe un teren în suprafaŃă de 12.499,97 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 48 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Str. Valea 

Oltului nr.195-197”, Sector 6 pentru construire centru comercial, 

pe un teren în suprafaŃă de 19965 mp proprietate particulară 

persoane juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu: “Str. Valea Oltului nr. 195-197”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 2236/1/19;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. Valea 

Oltului nr.195-197”, Sector 6, pentru construire centru comercial, 

pe un teren în suprafaŃă de 19965 m.p., proprietate particulară 

persoane juridice. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 49 

Data: 25.02.2010  
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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 – “ Prelungire 

Ghencea nr.132”, Sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 3965,83 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: “Prelungire Ghencea nr. 132”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 718/1/13;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; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Prelungire 

Ghencea nr. 132”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, pe un 

teren în suprafaŃă de 3965,83 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 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 50 

Data: 25.02.2010 
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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 – “Splaiul 

IndependenŃei nr. 313”, Sector 6 pentru construire centru 

învăŃământ şi cercetare, pe un teren în suprafaŃă de 598264 m.p. 

domeniul public al statului deŃinut de Universitatea Politehnică 

Bucureşti 

 

 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: “Splaiul IndependenŃei nr. 313”,  Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului a sectorului 6 nr. 14275/10/1;09/11/2009 

şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6 . 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Splaiul 

IndependenŃei nr. 313”, Sector 6, pentru construire centru 

învăŃământ şi cercetare, pe un teren în suprafaŃă de 598264 m.p., 

domeniul public al statului deŃinut de Universitatea Poilitehnică 

Bucureşti. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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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 cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 51 

Data: 25.02.2010 
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