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PRIMAR GENERAL 
Etaj: 1, cam. 101 
tel. 305 55 89; 305 55 90 
305 55 00 int. 1101 

fax: 312 00 30 

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro 

 
Primăria Municipiului Bucureşti 

 

D I S P O Z I ł I E  

Nr. 23 din 12.01.2010 

 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor  

pentru spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă  

aflate în administrarea Consiliului General 

 al Municipiului Bucureşti,  

pentru trimestrul 1 2010 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Venituri nr. 

9384/22.12.2008; 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 3 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor 

contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti precum şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 şi 

Hotărârii C.G.M.B nr. 248/2006; 
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 Având în vedere prevederile art. 63 alin. 5 lit d) şi ale art. 

68 alin. 1 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 Art. 1 Nivelul chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2010 se va indexa cu 

1,50% faŃă de cel aferent trimestrului IV 2009, potrivit anexei care 

face parte integrantă din dispoziŃie. 

 Art. 2 Coeficientul de indexare aferent trimestrului 12010 se 

va comunica AdministraŃiei Fondului Imobiliar şi, prin grija A.F.I., 

către toate unităŃile care administrează spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

DirecŃia Generală Economică 

DirecŃia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIłIA NR. 23 DIN 12.01.2010 A 

PRIMARULUI GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR 

PENTRU SPAłII CU ALTĂ DESTINAłIE DECÂT ACEEA DE 

LOCUINłĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PENTRU 

TRIMESTRUL I 2010 

 

 Conform comunicatului de presă al Institutului NaŃional de 

Statistică, coeficientul de indexare a chiriilor spaŃiilor cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuinŃă, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 

2010 este de 1,50% faŃă de nivelul chiriilor stabilite în trimestrul 

IV 2009 potrivit următorului calcul : 

 

Număr 

curent 

Indicele preŃurilor de 

consum pentru luna 

Septembrie-2009 faŃă 

de August -2009 

Indicele preŃurilor de consum 

pentru luna Octombrie - 

2009 faŃă de Septembrie -

2009 

Indicele preŃurilor de 

consum pentru luna 

Noiembrie- 

2009 faŃă de 

Octombrie -2009 

1. 100,39 100,44 100,67 
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 Se înmulŃesc indicii preŃurilor de consum şi rezultă 

coeficientul de indexare a chiriilor : 

 100,39%x100,44%x100,67%=101,50 - 100 = 1,50% 

 

Şef Birou, 

Răzvan Răileanu 

Întocmit,  

Daniel Gulan 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pe perioada 27.01.2010 – 26.04.2010 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8 alin. (1) 

din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 137/2005;  

În temeiul art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic. Se alege domnul consilier general Murg Călin 

în funcŃia de preşedinte de şedinŃă a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pe perioada 27.01.2010 – 26.04.2010. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului 

DuŃă Nicolae Lucian şi vacantarea unui post de consilier din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

În baza referatului Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi al Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia domnului DuŃă Nicolae Lucian, 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 5575/6/28.12.2009; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 12 

din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier 

al domnului DuŃă Nicolae Lucian, ca urmare a demisiei acestuia 

şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 2 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al domnului Deaconescu Ionel 

Cristinel 

 

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal 

nr.8/26.01.2010 prin care se propune domnul Deaconescu Ionel 

Cristinel pentru funcŃia de consilier; 

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului 

Deaconescu Ionel Cristinel, pe locul rămas vacant în urma 

demisiei domnului DuŃă Nicolae Lucian. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

  

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 3 

 



19 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea doamnei Subprefect  

al Municipiului Bucureşti Cristina Ecaterina CoruŃ  

ca membru de drept în Autoritatea Teritorială 

 de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Juridic, Contencios, LegislaŃie; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii cu organizaŃii 

neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Ordinul Prefectului nr. 57/25.01.2010 

privind nominalizarea doamnei Subprefect Cristina Ecaterina 

CoruŃ ca membru al AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 

nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct.7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se validează doamna Subprefect al Municipiului 

Bucureşti Cristina Ecaterina CoruŃ ca membru de drept în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, 

în locul domnului Clăbescu Eduard Doru. 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/2008 se modifică în mod 

corespunzător. 

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 4 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 405/2009 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti, pentru anul 2010 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice - DirecŃia Venituri;  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

În conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) şi art. 45 alin. 2 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T ĂR Ă Ş T E: 

 

Art. I Se modifică anexa nr. 1 pct. 1B 12. din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pentru anul 2010, urmând 

ca nivelurile taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de 
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reşedinŃă să aibă valorile prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II Primăriile sectoarelor 1-6 vor lua măsurile necesare 

pentru compensarea/restituirea sumelor încasate conform 

Hotărârii C.G.M.B. nr.405/2009 până la data intrării în vigoarea a 

prezentei hotărâri. 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

405/2009 rămân neschimbate. 

Art. IV Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor 

sectoarelor 1-6 şi instituŃiilor publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti.  

Art. V DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primăriile 

sectoarelor 1 - 6 şi instituŃiilor publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 5 
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Anexa nr. 1 

la H.C.G.M.B. nr.5/27.01.2010 

 

 

DENUMIRE TAXĂ VALOARE 

1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de 

reşedinŃă 

lei/zi/vehicul 

 zona A Zona B zona C Zona D 

 0,21 0,16 0,13 0,10 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuŃie a energiei 

termice livrată populaŃiei şi agenŃilor economici prin puncte 

termice urbane şi de transport pentru agenŃii economici cu puncte 

termice proprii, precum şi a preŃurilor locale medii de facturare a 

energiei termice pentru agenŃii economici, practicate de RADET 

Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice şi al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul Comisiei juridice 

şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit d), art. 

40 alin. (8) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare 

cu energie termică şi art. 3 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului  

36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru 

energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate, 

aprobată cu modificari şi completări prin Legea 483/2006;  



25 
 

 Luând în considerare avizul nr. 4927797/ENM/14.01.2010 

emis de Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de UtilităŃi Publice (ANRSC); 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 14, alin. (9) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă tarifele locale pentru serviciul public de 

alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de 

încalzire a Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

a) tariful pentru transportul şi distribuŃia energiei termice 

pentru populaŃie şi agenŃi economici alimentaŃi din PT urbane, la 

un nivel de 104,81 lei/Gcal (fara TVA), prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

b) tariful pentru transportul energiei termice pentru agenŃii 

economici cu P.T. proprii, la un nivel de 60,11 lei/Gcal (fără TVA), 

prevăzut în  anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Se aprobă preŃul local mediu de 246,73 lei/Gcal (fără 

TVA) pentru energia termica furnizată agenŃilor economici 

alimentaŃi prin puncte termice urbane şi centrale termice. 

 Art. 3. Se aprobă preŃul local mediu de 207,05 lei/Gcal (fără 

TVA) pentru energia termică furnizată agenŃilor economici 
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alimentaŃi din reŃeaua de agent primar (reŃeaua de transport) a 

sistemului centralizat de încălzire. 

 Art. 4 (1) Cheltuielile totale anuale efectuate de RADET cu 

munca vie se vor încadra în cuantumul cheltuielilor respective 

prevăzute în tarifele RADET aprobate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti.  

(2)Depăşirea acestor cheltuieli în cursul unui an calendaristic se 

va putea face numai cu aprobarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5 Se cuprinde în structura tarifului o cotă de 

dezvoltare de 2%. Sumele aferente cotei de dezvoltare vor fi 

utilizate de RADET exclusiv pentru asigurarea cofinanŃării 

obiectivelor de investiŃii de modernizare şi dezvoltare a sistemului 

de termoficare din Municipiul Bucureşti; 

 Art. 6 (1) PreŃul local de facturare la populaŃie a energiei 

termice este de 119 lei/Gcal (inclusiv TVA), astfel cum a fost 

stabilit prin Hotărârea C.G.M.B. nr.284/2007.  

 (2) InfluenŃa datorată creşterii preŃului de achiziŃie a Gcal. 

de la ELCEN va fi suportată din bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti.  

 Art. 7 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 6 
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Anexa nr. 1 

La HCGMB nr. 6/2010 

STRUCTURA 

pe elemente de cheltuieli pentru tariful pentru transport şi 

distribuŃie a energiei termice la populaŃie şi agenŃi economici 

alimentaŃi din PT urbane 

 
Nr. 
Crt. 

SpecificaŃie Tarif aprobat 

  Total lei Lei/Gcal Pondere% 
0 1 2 3 4 
I CHELTUIELI VARIABILE 241,846,605 57.33 54.70 
 Combustibil tehnologic    
 Cheltuieli de transport 

combustibil 
   

 En termică pierdută la transp şi 
distr 

180,298,690 42.74 40.78 

 Energie electrică tehnologică 27,546,805 6.53 6.23 
 Apa rece+canalizare 5,273,125 1.25 1.19 
 Apa dedurizată cumpărata de la 

terŃi 
28,727,985 6.81 6.50 

 Alte cheltuieli    
II Cheltuieli fixe, din care: 187,048,290 44.34 42.31 
 a) Cheltuieli materiale: 49,440,820 11.72 11.18 
 -materiale 17,211,480 4.08 3.89 
 -amortizare 11,389,950 2.70 2.58 
 -redeventa 0 0 0 
 -cheltuieli pentru protecŃia 

mediului 
590,590 0.14 0.13 

 -energie electrică    
 -rerparaŃii în regie    
 -reparaŃii executate cu terŃi 6,580,860 1.56 1.49 
 -studii şi cercetări    
 -alte servicii executate de 

terŃii: 
10,588,435 2.51 2.39 

 *colaboratori 42,185 0.01 0.01 
 *comisioane şi onorarii 210,925 0.05 0.05 
 *protocol, reclame, publicitate 84,370 0.02 0.02 
 *deplasări,detaşări,transferări 421,850 0.10 0.10 
 *poşta şi telecomunicaŃii 885,885 0.21 0.20 
 *impozite şi taxe 7,804,225 1.85 1.77 
 *paza 464,035 0.11 0.10 
 *serv. Internet şi informatice 674,960 0.16 0.15 
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 -alte cheltuieli materiale 3,079,505 0.73 0.70 
 b) Cheltuieli cu munca 

vie: 
130,182,910 30.86 29.44 

 *salarii 93,186,665 22.09 21.08 
 *C.A.S. 19,405,100 4.60 4.39 
 *Fond de şomaj 464,035 0.11 0.10 
 *F.N.A.S. 4,851,275 1.15 1.10 
 *Fond de accid şi boli prof 295,295 0.07 0.07 
 *CCIASS 801,515 0.19 0.18 
 *Fond de gar a creanŃelor sal 253,110 0.06 0.06 
 *alte cheltuieli cu munca vie 10,925,915 2.59 2.47 
 c)Cheltuieli financiare 7,424,560 1.76 1.68 

III CHELTUIELI TOTALE (I+II) 428,894,895 101.67 97.00 
IV PROFIT 4,682,535 1.11 1.06 
V COTA DE DEZV SACET 8,563,555 2.03 1.94 
VI VENITURI 442,140,985 104.81 100.00 
VII TARIF – lei/Gcal  104.81  

 TOTAL    
VIII CANTITATE LIVRATĂ (Gcal/an) 4,218,500   
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Anexa nr. 2 

la HCGMB nr. 6/2010 

STRUCTURA 

pe elemente de cheltuieli pentru tariful pentru transport al energiei 

termice la agenŃi economici cu PT proprii, alimentaŃi din reŃeaua 

de transport 

 
Nr. 
Crt. 

SpecificaŃie Tarif aprobat 

  Total lei Lei/Gcal Pondere% 
0 1 2 3 4 
I CHELTUIELI VARIABILE 8,694,945 30.67 51.03 
 Combustibil tehnologic    
 Cheltuieli de transport combustibil    
 En termică pierdută la transp şi 

distr 
7,362,495 25.97 43.21 

 Energie electrică tehnologică 0 0 0 
 Apa rece+canalizare 221,130 0.78 1.30 
 Apa dedurizată cumpărata de la 

terŃi 
1,111,320 3.92 6.52 

 Alte cheltuieli 0 0 0 
II Cheltuieli fixe, din care: 7,852,135 27.70 46.08 
 c) Cheltuieli materiale: 2,120,580 7.48 12.44 
 -materiale 646,380 2.28 3.79 
 -amortizare 456,435 1.61 2.68 
 -redeventa 0 0 0 
 -cheltuieli pentru protecŃia 

mediului 
22,680 0.08 0.13 

 -energie electrică 0 0 0 
 -rerparaŃii în regie 0 0 0 
 -reparaŃii executate cu terŃi 470,610 1.66 2.76 
 -studii şi cercetări 0  0 
 -alte servicii executate de terŃii: 391,230 1.38 2.30 
 *colaboratori 2,835 0.01 0.02 
 *comisioane şi onorarii 11,340 0.04 0.07 
 *protocol, reclame, publicitate 5,670 0.02 0.03 
 *deplasări,detaşări,transferări 19,845 0.07 0.12 
 *poşta şi telecomunicaŃii 59,535 0.21 0.35 
 *impozite şi taxe 221,130 0.78 1.30 
 *paza 31,185 0.11 0.18 
 *serv. Internet şi informatice 39,690 0.14 0.23 
 -alte cheltuieli materiale 133,245 0.47 0.78 
 d) Cheltuieli cu munca vie: 5,422,540 19.13 31.82 
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 *salarii 3,883,950 13.70 22.79 
 *C.A.S. 807,975 2.85 4.74 
 *Fond de şomaj 19,845 0.07 0.12 
 *F.N.A.S. 201,285 0.71 1.18 
 *Fond de accid şi boli prof 11,340 0.04 0.07 
 *CCIASS 34,020 0.12 0.20 
 *Fond de gar a creanŃelor sal 7,690 0.03 0.05 
 *alte cheltuieli cu munca vie 456,435 1.61 2.68 
 c)Cheltuieli financiare 309,015 1.09 1.81 

III CHELTUIELI TOTALE (I+II) 16,547,080 58.37 97.11 
IV PROFIT 164,430 0.58 0.96 
V COTA DE DEZV SACET 328,860 1.16 1.93 
VI VENITURI 17,040,370 60.11 100.00 
VII TARIF – lei/Gcal  60.11  

 TOTAL    
VIII CANTITATE LIVRATĂ (Gcal/an) 283,500   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru punerea în aplicare a Legii - cadru nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în 

instituŃiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. 

(3) lit. b), art. 45 alin. (1), art. 61 alin. (5) şi art. 63 alin. (4) lit. a) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 Începând cu data de 01.01.2010 pentru stabilirea 

salariilor de bază ale personalului din serviciile/instituŃiile publice 
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de interes local ale Municipiului Bucureşti, se înlocuiesc 

următoarele structuri, respectiv funcŃii de conducere ale acestora, 

cu structuri, respectiv funcŃii de conducere similare, conform 

anexelor din Legea-cadru nr. 330/2009 după cum urmează: 

 (1) Anexa nr. I/3:  

a) FuncŃia de Contabil şef se înlocuieşte cu funcŃia de Director 

adjunct (economic); 

b) FuncŃia de Inginer şef se înlocuieşte cu funcŃia de Director 

adjunct (tehnic); 

c) Structurile organizate la nivel de secŃie se înlocuiesc cu 

structuri organizate la nivel de serviciu, respectiv funcŃia de 

conducere Şef secŃie se înlocuieşte cu Şef serviciu. 

 (2) Domeniul de aplicare, după caz: AdministraŃia Străzilor, 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, AdministraŃia 

Lacuri, Parcuri şi Agrement, Centrul de ProtecŃie a Plantelor, 

Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, AdministraŃia Grădina 

Zoologică, AdministraŃia pentru Supravegherea Câinilor fără 

Stăpân, Centrul de Calcul, Centrul de Planificare Urbană şi 

Metropolitană, Monitorul Oficial. 

 (3) Hotărârile C.G.M.B. nr. 379/2008, 350/2008, 58/2009, 

351/2008, 95/2003, 156/2007, 138/2006, 132/2009, 219/2007, 

265/2004, 96/2003 şi 69/2005 cu privire la aprobarea 

organigramei şi numărului de posturi se modifică conform alin. (1) 

şi alin.(2). 

 (4) Anexa nr. III/2: 

a) FuncŃia de Director Executiv se înlocuieşte cu funcŃia de 
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Director; 

b) FuncŃia de Director Executiv adjunct se înlocuieşte cu funcŃia 

de Director adjunct. 

 (5) Domeniul de aplicare, după caz: DirecŃia Generală de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.  

 (6) Hotărârea C.G.M.B. nr.135/2009 cu privire la aprobarea 

organigramei şi numărului de posturi se modifică corespunzător 

alin.(4) şi alin.(5). 

 (7) Anexa nr. II/4.1: 

a) FuncŃia de Director se înlocuieşte cu funcŃia de Director-

Manager; 

b) În situaŃia în care funcŃia de Director-Manager nu este inclusă 

în Organigrama şi numărul total de posturi, se majorează cu 1 

post numărul total de posturi, respectiv numărul posturilor de 

conducere; 

c) FuncŃia de Director General se înlocuieşte cu funcŃia de 

Director General-Manager; 

d) FuncŃia de coordonator muzeu, asimilată funcŃiei de şef birou 

se înlocuieşte cu funcŃia de şef birou.  

 (8) Domeniul de aplicare, după caz: Teatrul de Comedie, 

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrul C.I. Nottara, 

Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Municipal 

„Lucia Sturdza Bulandra”, Teatrul Mic, Teatrul Odeon, Teatrul de 

AnimaŃie „łăndărică”, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul 

Excelsior, Teatrul Masca, Circ&Variete Globus Bucureşti, Opera 

Comică pentru Copii, Teatrul Metropolitan al Tineretului 
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Bucureşti, Teatrul de Dans Contemporan, Muzeul Municipiului 

Bucureşti, Muzeul NaŃional al Literaturii Române 

 (9) Hotărârile C.G.M.B. nr. 224/2009, 221/2007, 223/2009, 

228/2009, 60/2007, 227/2009, 295/2008, 90/2007, 348/2008, 

171/2009, 225/2009, 226/2009, 263/2009, 386/2009, 125/2003, 

272/2008, 247/2008 şi 224/2004  cu privire la aprobarea 

organigramei şi numărului de posturi se modifică corespunzător     

alin. (7) şi alin (8). 

 (10) Anexa nr. II/4.2: 

a) FuncŃia de Director General se înlocuieşte cu funcŃia de 

Director General-Manager. 

 (11) Domeniul de aplicare: Biblioteca Metropolitană 

Bucureşti.  

 (12) Hotărârea C.G.M.B. nr. 354/2007 cu privire la 

aprobarea organigramei, numărului de posturi şi statului de funcŃii 

se modifică corespunzător alin. (10) şi alin.(11). 

 (13) Anexa nr. II/4.3: 

a) FuncŃia de Director General se înlocuieşte cu funcŃia de 

Director General-Manager; 

b) FuncŃia de Director General Adjunct se înlocuieşte cu funcŃia 

de Director. 

 (14) Domeniul de aplicare: Centrul de Cultură „Palatele 

Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului”.  

 (15) Hotărârea C.G.M.B. nr. 301/2008 cu privire la 

aprobarea organigramei şi numărului de posturi se modifică 

corespunzător alin. (13) şi alin.(14).  
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 (16) Anexa nr. II/4.4: 

a) FuncŃia de Director General se înlocuieşte cu funcŃia de 

Director General - Manager;  

b) În situaŃia în care funcŃia de Director Genera l- Manager nu 

este inclusă în Organigramă şi numărul total de posturi, se 

majorează cu 1 post numărul total de posturi, respectiv numărul 

posturilor de conducere. 

 (17) Domeniul de aplicare: Centrul de Proiecte Culturale al 

Municipiului Bucureşti - ARCUB. 

 (18) Hotărârea C.G.M.B. nr. 235/2008 cu privire la 

aprobarea organigramei şi numărului de posturi se modifică 

corespunzător alin. (16) şi alin. (17).  

 (19) Anexa nr. II/4.5: 

a) FuncŃia de Director se înlocuieşte cu funcŃia de Manager; 

b) În situaŃia în care funcŃia de Manager nu este inclusă în 

numărul total de posturi, se majorează cu 1 post numărul total de 

posturi, respectiv numărul posturilor de conducere. 

 (20) Domeniul de aplicare, după caz: Casa de Cultură 

„Friedrich Schiller”, Şcoala de Artă Bucureşti, Şcoala de Arte Circ 

&Variete Globus Bucureşti, Centrul de Conservare şi Valorificare 

a TradiŃiei şi CreaŃiei Populare al Municipiului Bucureşti, 

AdministraŃia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. 

 (21) Hotărârile C.G.M.B. nr. 267/1999, 202/2007, 253/2009, 

220/2007 şi 353/2007 cu privire la aprobarea organigramei şi 

numărului de posturi se modifică corespunzător alin. (19) şi alin. (20).  
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 (22) Anexa nr. XIII:  

a) FuncŃia de Director general se înlocuieşte cu funcŃia de 

Director; 

b) FuncŃia de Director în subordinea Directorului general se 

înlocuieşte cu funcŃia de Director adjunct; 

c) FuncŃia de Contabil şef se înlocuieşte cu funcŃia de Şef serviciu 

financiar contabilitate; 

d) FuncŃiile de execuŃie se echivalează în baza anexei I/3 şi după 

caz, în baza anexelor II/13 şi II/14.  

 (23) Domeniul de aplicare, după caz: Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi 

Universitatea Populară  “Ioan I. Dalles .“ 

 (24) Hotărârile C.G.M.B. nr. 339/2009 şi 351/2007 cu 

privire la aprobarea organigramei şi  numărului  de posturi se 

modifică conform alin.( 22) şi alin.(23). 

 Art. 2 Statele de funcŃii ale instituŃiilor/serviciilor publice de 

interes local ale Municipiului Bucureşti, în baza cărora se 

reîncadrează personalul acestora, începând cu data de 

01.01.2010, precum şi cele anuale se aprobă de către Primarul 

General, în cadrul structurii organizatorice ( organigramei) şi 

numărului total de posturi aprobat prin hotărâre a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi serviciile/instituŃiile 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti vor  aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 7 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009 în 

Primăria Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi 

ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă statul de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti 

conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/2007 modificată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr.182/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 
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52/2008 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 349/2009 precum şi anexele 

acestora se modifică corespunzător. 

 Art. 3 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarul General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 8 
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Anexa nr. 1 

STATUL DE FUNCłII P.M.B. 

ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2010 

 
NR. 
CRT. 

FUNCłIA DE 
CONDUCERE 

FUNCłIA DE 
EXECUłIE 

NIVEL 
STUD. 

GRAD/TR. 
PROF. 

FUNCłII DE DEMNITATE PUBLICĂ 
1 PRIMAR GEN.    
2 VICEPRIMAR    
3 VICEPRIMAR    
CABINET PRIMAR GENERAL (DEMNITAR)  
4  DIR. CABINET S  
5  ASIST. CABINET S  
6  ASIST. CABINET S  
7  CONS. PERSONAL S  
8  CONS. PERSONAL S  
9  CONS. PERSONAL S  
10  CONS. PERSONAL S  
11  CONS. PERSONAL S  
12  CONS. PERSONAL S  
13  CONS. PERSONAL S  
14  CONS. PERSONAL S  
15  SECR. PERSON M  
16  CURIER PERS. M  
CABINET VICEPRIMAR 1 
17  INSPECTOR S SUPERIOR 
18  CONSILIER S ASISTENT 
19  CONSILIER S SUPERIOR 
CABINET VICEPRIMAR 2 
20  CONSILIER S PRINCIPAL 
21  CONSILIER S ASISTENT 
22  REFERENT M SUPERIOR 
DIRECłIA GENERALĂ OPERAłIUNI 
23 DIRECTOR GEN.  S  
DIRECłIA MANAGEMENTUL CALITĂłII ŞI MEDIULUI 
24 DIRECTOR  S  
BIROUL AUDIT INTERN CALITATE 
25 ŞEF BIROU    
26  EXPERT S SUPERIOR 
27  EXPERT S SUPERIOR 
28  EXPERT S SUPERIOR 
29  EXPERT S SUPERIOR 
30  EXPERT S ASISTENT 

 

31  EXPERT S PRINCIPAL 
32  EXPERT S ASISTENT 



42 
 

33  EXPERT S ASISTENT 
 

34  EXPERT S DEBUTANT 
BIROUL DOCUMENTE CALITATE - MEDIU 
35 ŞEF BIROU    
36  EXPERT S PRINCIPAL 
37  EXPERT S DEBUTANT 
38  EXPERT S DEBUTANT 
39  EXPERT S ASISTENT 
40  EXPERT S ASISTENT 

 

41  INDP. SPEC. S 1 A 
42  EXPERT S SUPERIOR 
43  EXPERT S PRINCIPAL 
44  EXPERT S DEBUTANT 
DIRECłIA SISTEME INFORMATICE 
45 DIRECTOR  S  
SERVICIUL STRATEGIE ŞI REGLEMENTARE 
46 ŞEF SERVICIU  S SUPERIOR 
47  EXPERT S SUPERIOR 
48  REFERENT M SUPERIOR 
49  EXPERT S SUPERIOR 
50  INSPECTOR S SUPERIOR 
51  REFERENT M SUPERIOR 
52  EXPERT S PRINCIPAL 
53  EXPERT S ASISTENT 
54  REFERENT M ASISTENT 
SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ 
55 ŞEF SERVICIU  S  
56  EXPERT S SUPERIOR 
57  EXPERT S SUPERIOR 
58  EXPERT S SUPERIOR 
59  EXPERT S SUPERIOR 
60  EXPERT S ASISTENT 
61  EXPERT S ASISTENT 
62  REFERENT M ASISTENT 
63  REFERENT M SUPERIOR 
64  EXPERT S PRINCIPAL 
65  EXPERT S ASISTENT 
SERVICIUL MODELARE OPERAłIONALĂ 
66 ŞEF SERVICIU  S  
67  EXPERT S SUPERIOR 
68  EXPERT S ASISTENT 

 

69  REFERENT M ASISTENT 
70  EXPERT S SUPERIOR 
71  EXPERT S PRINCIPAL 
72  EXPERT S ASISTENT 
73  EXPERT S DEBUTANT 
SERVICIUL STATISTICĂ ŞI PROGNOZĂ 
74 ŞEF SERVICIU  S  
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75  EXPERT S SUPERIOR 
76  EXPERT S SUPERIOR 
77  EXPERT S SUPERIOR 
78  EXPERT S PRINCIPAL 
79  REFERENT M DEBUTANT 
80  CONSILIER S ASISTENT 
81  EXPERT S DEBUTANT 
DIRECłIA RELAłII INTERNAłIONALE 
82 DIRECTOR  S  
SERVICIUL COOPERARE INTERNAłIONALĂ 
83 ŞEF SERVICIU  S  
84  CONSILIER S SUPERIOR 
85  CONSILIER S PRINCIPAL 
86  CONSILIER S ASISTENT 
87  CONSILIER S ASISTENT 
88  CONSILIER S ASISTENT 
89  CONSILIER S ASISTENT 
90  CONSILIER S ASISTENT 
91  CONSILIER S DEBUTANT 
92  CONSILIER S ASISTENT 
93  CONSILIER S ASISTENT 

BIROUL ASISTENłĂ NEGOCIERI CONTRACTE ŞI ANALIZĂ DOCUMENTAłIE EXTERNĂ 
94 ŞEF BIROU  S  
95  CONSILIER S SUPERIOR 
96  CONSILIER S DEBUTANT 
97  CONSILIER S PRINCIPAL 
98  CONSILIER S ASISTENT 
99  CONSILIER S DEBUTANT 
COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE INTERNAłIONALE 
100  CONSILIER S SUPERIOR 
101  CONSILIER S SUPERIOR 
102  CONSILIER S DEBUTANT 
103  CONSILIER S ASISTENT 
104  CONSILIER S ASISTENT 
DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA  
105 DIRECTOR                                            S  
SERVICIUL POLITICI SI PROGRAME DE DEZVOLTARE 
 ŞEF SERVICIU  S  
106  EXPERT S ASISTENT 
107  CONSILIER S ASISTENT 
108  CONSILIER S ASISTENT 
109  EXPERT S ASISTENT 
110  CONSILIER S ASISTENT 
111  CONSILIER S ASISTENT 
112  CONSILIER S SUPERIOR 
113  CONSILIER S ASISTENT 
114  CONSILIER S ASISTENT 
SERVICIUL ARMONIZARE PROGRAME 
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115 ŞEF SERVICIU  S  
116  CONSILIER S PRINCIPAL 
117  CONSILIER S ASISTENT 
118  CONSILIER S ASISTENT 
119  CONSILIER S ASISTENT 
120  CONSILIER S ASISTENT 
121  CONSILIER S ASISTENT 
122  CONSILIER S PRINCIPAL 
123  CONSILIER S ASISTENT 
COMPARTIMENTUL CONSULTARE SI COMUNICARE 
124  EXPERT S SUPERIOR 
125  CONSILIER S PRINCIPAL 
126  CONSILIER S SUPERIOR 
127  CONSILIER S SUPERIOR 
DIRECTIA RELATII PUBLICE SI INFORMARE 
128 DIRECTOR    

A.GHISEUL UNIC (CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PT. RELATII CU CETATENII) 
129 ŞEF SERVICIU  S  
130  CONSILIER S SUPERIOR 
130  CONSILIER S SUPERIOR 
132  CONSILIER S ASISTENT 
133  CONSILIER S SUPERIOR 
134  CONSILIER S SUPERIOR 
135  CONSILIER S SUPERIOR 
136  CONSILIER S SUPERIOR 
137  CONSILIER S PRINCIPAL 
138  CONSILIER S ASISTENT 
139  CONSILIER S ASISTENT 
140  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
141  REFERENT M SUPERIOR 
142  CONSILIER S SUPERIOR 
143  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
144  CONSILIER S SUPERIOR 
145  CONSILIER S SUPERIOR 
146  CONSILIER S SUPERIOR 
147  CONSILIER S SUPERIOR 
148  CONSILIER S PRINCIPAL 
149  CONSILIER S PRINCIPAL 
150  EXPERT S PRINCIPAL 
151  REFERENT M SUPERIOR 
152  CONSILIER S ASISTENT 
153  CONSILIER S ASISTENT 
154  CONSILIER S ASISTENT 
155  CONSILIER S ASISTENT 
156  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
157  CONSILIER S DEBUTANT 
158  CONSILIER S DEBUTANT 
159  CONSILIER S DEBUTANT 
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160  CONSILIER S DEBUTANT 
161  CONSILIER S DEBUTANT 
162  CONSILIER S DEBUTANT 
163  CONSILIER S DEBUTANT 
164  REFERENT M SUPERIOR 
165  REFERENT M SUPERIOR 
166  REFERENT M SUPERIOR 
167  REFERENT M SUPERIOR 
168  REFERENT M SUPERIOR 
169  REFERENT M PRINCIPAL 
170  CONSILIER S ASISTENT 
171  REFERENT M PRINCIPAL 
A. SERVICIUL PENTRU RELATIA CU MASS – MEDIA 
172 ŞEF SERVICIU  S  
173  CONSILIER S SUPERIOR 
174  CONSILIER S SUPERIOR 
175  CONSILIER S PRINCIPAL 
176  REFERENT M SUPERIOR 
177  CONSILIER S PRINCIPAL 
178  CONSILIER S SUPERIOR 
179  CONSILIER S SUPERIOR 
C   C.1. COMPARTIMENTUL DISPECERAT 
180  REFERENT M SUPERIOR 
181  REFERENT M PRINCIPAL 
182  REFERENT M SUPERIOR 
183  REFERENT M SUPERIOR 
184  REFERENT M PRINCIPAL 
185  REFERENT M PRINCIPAL 
186  REFERENT M PRINCIPAL 
187  REFERENT M SUPERIOR 
C.2. COMPARTIMENTUL AUDIENTE 
188  CONSILIER S SUPERIOR 
189  CONSILIER S ASISTENT 
190  CONSILIER S ASISTENT 
191  REFERENT M PRINCIPAL 
D  COMPARTIMENTUL COMUNICARE 
192  CONSILIER S SUPERIOR 
193  CONSILIER S SUPERIOR 
194  CONSILIER S SUPERIOR 
195  CONSILIER S SUPERIOR 
196  CONSILIER S SUPERIOR 
197  CONSILIER S SUPERIOR 
E    COMPARTIMENTUL SECRETARIAT A.T.O.P. 
198  INSP. SPEC.  S 1A 
199  INSP. SPEC. S 1A 
DIRECTIA APARARE, PROTECTIA CIVILA 
200 DIRECTOR  S  
SERVICIUL PREGATIREA RESURSELOR UMANE SI MATERIALE PT. APARARE 
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201 ŞEF SERVICIU  S  
202  INSP. SPEC. S 1A 
203  INSP. SPEC. S 1A 
204  INSP. SPEC. S 1A 
205  INSP. SPEC. S 2 
SERVICIUL INZESTRARE MATERIALA 
206 ŞEF SERVICIU  S  
207  INSP. SPEC. S 1A 
208  INSP. SPEC. S 1A 
209  REFERENT M 1A 
210  REFERENT SSD 1A 

SERVICIUL PLANURI OPERATIVE SI PREGATIRE A FORMATIUNILOR DE PROTECTIE CIVILA 
211 ŞEF SERVICIU  S  
212  INSP. SPEC. S 1A 
213  REFERENT M 1A 
214  REFERENT M 1A 
215  INSP. SPEC. S 1A 
216  INSP. SPEC. S 1A 
COMPARTIMENTUL PAZA OBIECTIVE DE PROTECTIE CIVILA 
217  REFERENT M 1A 
218  PAZNIC   
219  PAZNIC M  
220  REFERENT  1A 
221  PAZNIC   
222  PAZNIC   
223  PAZNIC   
224  PAZNIC   
225  PAZNIC   
226  PAZNIC   
227  PAZNIC   
228  PAZNIC   
229  PAZNIC   
230  PAZNIC   
231  PAZNIC   
232  PORTAR   
233  PORTAR   
234  PORTAR   
235  PORTAR   
236  PAZNIC   
237  POMPIER   
COMPARTIMENTUL DESERVIRE GENERALA 
238  REFERENT SSD 1A 
239  INSP. SPEC. S 2 
240  MAGAZINER M  
241  MUNCITOR  I 
242  MUNCITOR  I 
243  MUNCITOR  IV 
244  MUNCITOR  IV 
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245  MUNCITOR  III 
246  MUNCITOR  II 
247  MUNCITOR  II 
248  MUNCITOR  III  
249  CURIER   
250  MUNCITOR 

NECALIF. 
 I 

251  MAGAZINER M  
252  MAGAZINER M  
253  MUNCITOR  I 
DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE 
254 DIRECTOR 

GENERAL 
 S  

255 DIRECTOR 
GENERAL ADJ. 

 S  

DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SITEMATIZAREA CIRCULATIEI 
256 DIRECTOR  S  
257 DIRECTOR ADJ.  S  
A    SERVICIUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN SI RETELE STRADALE  
258 SEF SERVICIU  S  

A.1. COMPARTIMENTUL  IMPLEMENTARE PROIECTE INFRASTRUCTURA URBANA 
259  INSPECTOR S SUPERIOR 
260  INSPECTOR S SUPERIOR 
261  INSPECTOR S SUPERIOR 
262  INSPECTOR S ASISTENT 
263  INSPECTOR S ASISTENT 
264  INSPECTOR S SUPERIOR 
265  INSPECTOR S SUPERIOR 
266  INSPECTOR S SUPERIOR 
267  INSPECTOR S SUPERIOR 
268  INSPECTOR S SUPERIOR 
269  INSPECTOR S SUPERIOR 
270  INSPECTOR S SUPERIOR 
271  INSPECTOR S PRINCIPAL 
272  INSPECTOR S PRINCIPAL 
273  INSPECTOR S PRINCIPAL 
274  INSPECTOR S PRINCIPAL 
275  INSPECTOR S PRINCIPAL 
276  INSPECTOR S PRINCIPAL 
277  INSPECTOR S PRINCIPAL 
278  INSPECTOR S ASISTENT 
279  INSPECTOR S ASISTENT 
280  INSPECTOR S ASISTENT 
281  INSPECTOR S ASISTENT 
282  INSPECTOR S ASISTENT 
283  INSPECTOR S ASISTENT 
284  INSPECTOR S DEBUTANT 
285  INSPECTOR S DEBUTANT 
286  INSPECTOR S DEBUTANT 
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287  INSPECTOR S DEBUTANT 
A.2. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE STRAZI 
288  INSPECTOR S SUPERIOR 
289  INSPECTOR S SUPERIOR 
290  INSPECTOR S PRINCIPAL 
A.3. COMPARTIMENTUL TRANSPORT URBAN 
291  INSPECTOR S SUPERIOR 
292  INSPECTOR S ASISTENT 
293  INSPECTOR S PRINCIPAL 
A.4. COMPARTIMENTUL ELABORARE SI EVIDENTA DOCUMENTATII 
PROIECTARE SI EXECUTIE 
294  INSPECTOR S SUPERIOR 
295  INSPECTOR S SUPERIOR 
296  INSPECTOR S SUPERIOR 
297  INSPECTOR S SUPERIOR 
298  INSPECTOR S ASISTENT 
299  INSPECTOR S ASISTENT 
A.5 COMPARTIMENTUL RELATII CU CETATENII 
300  INSPECTOR S SUPERIOR 
301  INSPECTOR S PRINCIPAL 

B   SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI SI AUTORIZARE TRANSPORT URBAN 
302 ŞEF SERVICIU  S  
B.1 COMPARTIMENTUL AUTORIZARE TRANSPORT 
303  INSPECTOR S SUPERIOR 
304  INSPECTOR S SUPERIOR 
305  INSPECTOR S SUPERIOR 
306  INSPECTOR S SUPERIOR 
307  INSPECTOR S SUPERIOR 
308  INSPECTOR S SUPERIOR 
309  INSPECTOR S SUPERIOR 
310  INSPECTOR S PRINCIPAL 
311  INSPECTOR S ASISTENT 
312  INSPECTOR S ASISTENT 

B.2 COMPARTIMENTUL SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI SI IMPLEMENTARE PROIECTE 
313  INSPECTOR S SUPERIOR 
314  REFERENT M SUPERIOR 
315  INSPECTOR S SUPERIOR 
316  INSPECTOR S SUPERIOR 
317  INSPECTOR S SUPERIOR 
318  INSPECTOR S SUPERIOR 
319  INSPECTOR S SUPERIOR 
320  INSPECTOR S PRINCIPAL 
321  INSPECTOR S PRINCIPAL 
322  INSPECTOR S PRINCIPAL 
323  INSPECTOR S PRINCIPAL 
324  INSPECTOR S ASISTENT 
325  INSPECTOR S ASISTENT 
326  INSPECTOR S ASISTENT 
327  INSPECTOR S ASISTENT 



49 
 

328  INSPECTOR S ASISTENT 
329  INSPECTOR S DEBUTANT 
330  INSPECTOR S DEBUTANT 
331  INSPECTOR S DEBUTANT 
332  INSPECTOR S DEBUTANT 
B.3   COMPARTIMENTUL TRAFIC SI PARCAJE, RELATII CU CETATENII 
333  INSPECTOR S SUPERIOR 
334  INSPECTOR S PRINCIPAL 
335  INSPECTOR S ASISTENT 
336  INSPECTOR S ASISTENT 
337  INSPECTOR S SUPERIOR 
338  INSPECTOR S PRINCIPAL 
339  INSPECTOR S ASISTENT 
C    U.I.P Privind infrastructura in Bucureşti 
D. U.I.P. Privind programul multisector al Municipiului Bucureşti 
DIRECTIA COORDONARE REGLEMENTARE INFRASTUCTURA 
340 DIRECTOR    
A SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII INFRASTRUCTURA 
341 ŞEF SERVICIU  S  
342  INSPECTOR S SUPERIOR 
343  INSPECTOR S SUPERIOR 
344  INSPECTOR S SUPERIOR 
345  INSPECTOR S SUPERIOR 
346  INSPECTOR S SUPERIOR 
347  INSPECTOR S DEBUTANT 
348  INSPECTOR S ASISTENT 
349  INSPECTOR S SUPERIOR 
350  REFERENT M PRINCIPAL 
B  SERVICIUL SUPRAVEGHERE AVARII 
351 ŞEF SERVICIU  S  
352  INSPECTOR S SUPERIOR 
353  INSPECTOR S SUPERIOR 
354  INSPECTOR S SUPERIOR 
355  INSPECTOR S SUPERIOR 
356  REFERENT M ASISTENT 
357  CONSILIER S PRINCIPAL 
358  INSPECTOR S ASISTENT 
C    SERVICIUL COORDONARE REGLEMENTARE 
359 ŞEF SERVICIU  S  
360  INSPECTOR S SUPERIOR 
361  INSPECTOR S SUPERIOR 
362  REFERENT M ASISTENT 
363  INSPECTOR S SUPERIOR 
364  INSPECTOR S SUPERIOR 
365  INSPECTOR S SUPERIOR 
366  INSPECTOR S PRINCIPAL 
367  CONSILIER S PRINCIPAL 
368  INSPECTOR S PRINCIPAL 
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369  INSPECTOR S ASISTENT 
370  CONSILIER S ASISTENT  
371  INSPECTOR S PRINCIPAL 
372  INSPECTOR S PRINCIPAL 
373  CONSILIER S ASISTENT 
D   U.I.P. privind infiintarea retelei metropolitane de fibra optica NETCITY 
374  INSPECTOR S SUPERIOR 
375  INSPECTOR S PRINCIPAL 
D.1 Compartimentul organizare - comunicare 
376  REFERENT M SUPERIOR 
377  INSPECTOR S ASISTENT 
378  INSPECTOR S ASISTENT 
D.2. Compartimentul economic - juridic 
379  EXPERT S PRINCIPAL 
380  INSPECTOR S SUPERIOR 
381  INSPECTOR S PRINCIPAL 
D.3 Compartimentul tehnic 
382  INSPECTOR S ASISTENT 
383  REFERENT M ASISTENT 
384  INSPECTOR S SUPERIOR 
385  INSPECTOR S PRINCIPAL 
386  INSPECTOR S ASISTENT 
387  INSPECTOR S DEBUTANT 
DIRECTIA PROTECTIA MEDIULUI SI EDUCATIE ECO - CIVICA 
388 DIRECTOR   S  
389 DIRECTOR ADJ.  S  
A  SERVICIUL ANALIZA CALITATII MEDIULUI 
390 ŞEF SERVICIU  S  
391  EXPERT S SUPERIOR 
392  INSPECTOR S SUPERIOR 
393  INSPECTOR S SUPERIOR 
394  INSPECTOR S SUPERIOR 
395  INSPECTOR S SUPERIOR 
396  INSPECTOR S PRINCIPAL 
397  REFERENT M SUPERIOR 
398  REFERENT M SUPERIOR 
399  REFERENT  M PRINCIPAL 
400  INSP. SPEC. S 1A 
401  INSP. SPEC. S 1A 
402  INSPECTOR S SUPERIOR 
403  INSPECTOR S DEBUTANT 
404  REFERENT M SUPERIOR 
B SERVICIUL AVIZE SI COORDONARE ADMINISTRATII 
405 ŞEF SERVICIU  S  
406  INSPECTOR S SUPERIOR 
407  INSPECTOR S SUPERIOR 
408  CONSILIER S ASISTENT 
409  INSPECTOR S SUPERIOR 
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410  INSPECTOR S PRINCIPAL 
411  CONSILIER S ASISTENT 
412  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
C   BIROUL EDUCATIE ECO-CIVICA 
413 ŞEF BIROU  S  
414  INSPECTOR S PRINCIPAL 
415  REFERENT M ASISTENT 
416  INSPECTOR S ASISTENT 
417  REFERENT M ASISTENT 
418  INSP. SPEC. S 1A 
419  INSPECTOR S SUPERIOR 
420  INSPECTOR S ASISTENT 
E  COMPARTIMENTUL  CERTIFICARE ECOLOGICA SI ECOETICHETARE 
421  INSPECTOR S SUPERIOR 
422  INSPECTOR S SUPERIOR 
423  INSPECTOR S SUPERIOR 
424  INSPECTOR S ASISTENT 
425  INSPECTOR S SUPERIOR 
426  INSPECTOR S PRINCIPAL 
F   SERVICIUL MANAGEMENTUL ZGOMOTULUI URBAN 
427 ŞEF SERVICIU  S  
428  CONSILIER S ASISTENT 
429  INSPECTOR S SUPERIOR 
430  INSPECTOR S PRINCIPAL 
431  INSPECTOR S SUPERIOR 
432  REFERENT M SUPERIOR 
433  INSPECTOR S ASISTENT 
434  CONSILIER S ASISTENT 

G   U.I.P.  ISPA „Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a mun. Buc.” 
435 ŞEF BIROU  S  
G.1.  Compartimentul management economic si financiar 
436  INSP. SPEC. S 1A 
437  INSPECTOR S SUPERIOR 
438  INSPECTOR S ASISTENT 
G.2. Compartimentul administrativ 
439  INSPECTOR S SUPERIOR 
440  INSPECTOR S SUPERIOR 
441  INSPECTOR S SUPERIOR 
442  INSP. SPEC. S 1A 
443  INSP. SPEC. S 1A 
444  INSPECTOR S PRINCIPAL 
G.3  Compartimentul  MANAGEMENT TEHNIC 
445  INSPECTOR S SUPERIOR 
446  INSPECTOR S ASISTENT 
447  INSPECTOR S PRINCIPAL 
448  INSPECTOR S PRINCIPAL 
449  INSPECTOR S ASISTENT 
450  INSPECTOR S SUPERIOR 
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G.4  Compartiment suport logistic 
451  INSPECTOR S SUPERIOR 
452  INSPECTOR S SUPERIOR 
453  INSPECTOR S SUPERIOR 
454  INSPECTOR S SUPERIOR 
455  INSP. SPEC. S 1A 
456  CONS. JUR. S 1A 
457  REFERENT SSD 1A 
458  INSPECTOR S SUPERIOR 
459  INSPECTOR S PRINCIPAL 
DIRECTIA UTILITATI PUBLICE 
460 DIRECTOR   S  
461 DIRECTOR ADJ.  S  
462 DIRECTOR ADJ.  S  
UNITATEA PENTRU MODERNIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE 
UTILITATI PUBLICE 
SERVICIUL URMARIRE DERULARE CONTRACTE INVESTITII APA, CANAL, 
LACURI , TOALETE ECOLOGICE 
463 ŞEF SERVICIU  S  
464  INSPECTOR S SUPERIOR 
465  INSPECTOR S SUPERIOR 
466  INSPECTOR S SUPERIOR 
467  INSPECTOR S SUPERIOR 
468  INSPECTOR S SUPERIOR 
468  INSPECTOR S SUPERIOR 
469  INSPECTOR S SUPERIOR 
470  INSPECTOR S SUPERIOR 
471  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
472  INSPECTOR S PRINCIPAL 
473  INSPECTOR S ASISTENT 
474  REFERENT M ASISTENT 
475  CONSILIER S SUPERIOR 
476  INSPECTOR S PRINCIPAL 
477  INSPECTOR S ASISTENT 
478  INSPECTOR S ASISTENT 
479  INSPECTOR S ASISTENT 
480  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL URMARIRE DERULARE CONTRACTE INVESTITII TERMOFICARE 
481 ŞEF SERVICIU  S  
482  INSPECTOR S SUPERIOR 
483  INSPECTOR S SUPERIOR 
484  INSPECTOR S ASISTENT 
485  INSPECTOR S SUPERIOR 
486  INSPECTOR S SUPERIOR 
487  INSPECTOR S PRINCIPAL 
488  INSPECTOR S PRINCIPAL 
489  INSPECTOR S ASISTENT 
490  INSPECTOR S ASISTENT 
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SERVICIUL MANAGEMENTUL DESEURILOR, SALUBRITATE, ILUMINAT PUBLIC 
491 ŞEF SERVICIU  S  
492  INSPECTOR S SUPERIOR 
193  INSPECTOR S SUPERIOR 
494  INSPECTOR S SUPERIOR 
495  INSPECTOR S SUPERIOR 
496  INSPECTOR S SUPERIOR 
497  INSPECTOR S SUPERIOR 
498  INSPECTOR S ASISTENT 
499  INSPECTOR S ASISTENT 
500  INSPECTOR S PRINCIPAL 
501  INSPECTOR S PRINCIPAL 
802  INSPECTOR S ASISTENT 
503  INSPECTOR S SUPERIOR 
504  INSPECTOR S SUPERIOR 
505  INSPECTOR S PRINCIPAL 
506  INSPECTOR S ASISTENT 
507  INSPECTOR S DEBUTANT 
508  INSPECTOR S PRINCIPAL 
U.I.P. Imbunatatirea infrastructurii pentru dezvoltarea socio-economica a 
zonei suburbane din nordul Bucurestiului 
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE, INVESTITII SI PLANIFICARE URBANA 
509 DIRECTOR GEN.  S  
510 DIR.GEN. ADJ.  S  
COMPARTIMENT COORDONARE 
511  EXPERT S PRINCIPAL 
512  REFERENT M ASISTENT 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
513 ARHITECT SEF  S  
514 DIR.ADJ.- ARHITECT 

SEF ADJ. 
 S  

SERVICIUL DE URBANISM 
515 ŞEF SERVICIU  S SUPERIOR 
516  EXPERT S SUPERIOR 
517  EXPERT S SUPERIOR 
518  EXPERT S SUPERIOR 
519  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
520  EXPERT S PRINCIPAL 
521  EXPERT S PRINCIPAL 
522  EXPERT S DEBUTANT 
523  EXPERT S PRINCIPAL 
524  EXPERT S DEBUTANT 
525  INSPECTOR S SUPERIOR 
526  EXPERT S ASISTENT 
SERVICIUL DE AUTORIZARE 
527 ŞEF SERVICIU  S  
528  EXPERT S SUPERIOR 
529  EXPERT S SUPERIOR 
530  EXPERT S SUPERIOR 
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531  EXPERT S SUPERIOR 
532  EXPERT S SUPERIOR 
533  EXPERT S SUPERIOR 
534  EXPERT S SUPERIOR 
535  REFERENT M SUPERIOR 
536  EXPERT S SUPERIOR 
537  EXPERT S PRINCIPAL 
538  EXPERT S ASISTENT 
539  INSPECTOR S SUPERIOR 
540  EXPERT  S ASISTENT 
COMPARTIMENTUL ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 
541  EXPERT S SUPERIOR 
542  EXPERT S SUPERIOR 
543  REFERENT M SUPERIOR 
544  EXPERT S SUPERIOR 
545  EXPERT S PRINCIPAL 
546  EXPERT S ASISTENT 
DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU 
547 DIRECTOR  S  
548 DIRECTOR ADJ.  S  
SERVICIUL PATRIMONIU 
549 ŞEF SERVICIU  S  
550  EXPERT S ASISTENT 
551  EXPERT S SUPERIOR 
552  EXPERT S SUPERIOR 
553  EXPERT S SUPERIOR 
554  EXPERT S SUPERIOR 
555  EXPERT S PRINCIPAL 
556  EXPERT S ASISTENT 
557  EXPERT S PRINCIPAL 
558  EXPERT S PRINCIPAL 
559  EXPERT S PRINCIPAL 
560  INSPECTOR S DEBUTANT 
561  EXPERT S ASISTENT 
562  REFERENT M SUPERIOR 
563  EXPERT S ASISTENT 
BIROUL EXPROPIERI 
564 ŞEF BIROU  S  
565  INSPECTOR S SUPERIOR 
566  CONSILIER S ASISTENT 
567  EXPERT S PRINCIPAL 
568  EXPERT S PRINCIPAL 
569  EXPERT S DEBUTANT 
570  EXPERT S ASISTENT 
571  EXPERT S PRINCIPAL 
BIROUL CONCESIONARI SI VANZARI LEGEA 85 (SAD) 
572 ŞEF BIROU  S  
573  EXPERT S ASISTENT 
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572  CONSILIER S PRINCIPAL 
573  EXPERT S PRINCIPAL 
574  EXPERT S SUPERIOR 
575  EXPERT S SUPERIOR 
576  EXPERT S SUPERIOR 
577  EXPERT S SUPERIOR 
578  EXPERT S SUPERIOR 
579  EXPERT S SUPERIOR 
580  EXPERT S PRINCIPAL 
581  EXPERT S ASISTENT 
582  EXPERT S ASISTENT 
BIROUL ADMINISTRARE SPATII 
583 ŞEF BIROU  S  
584  EXPERT S ASISTENT 
585  REFERENT M SUPERIOR 
586  REFERENT M SUPERIOR 
587  REFERENT M SUPERIOR 
588  DACTILOGRAF M 1 
589  CONSILIER S SUPERIOR 
590  EXPERT S PRINCIPAL 
591  EXPERT S SUPERIOR 
DIRECTIA EVIDENTA IMOBILIARA SI CADASTRALA 
592 DIRECTOR  S  
593 DIRECTOR ADJ.  S  
SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETATII 
594 ŞEF SERVICIU  S  
595  EXPERT S SUPERIOR 
596  EXPERT S SUPERIOR 
597  EXPERT S SUPERIOR 
598  EXPERT S SUPERIOR 
599  EXPERT S PRINCIPAL 
600  EXPERT S ASISTENT 
601  EXPERT S PRINCIPAL 
602  EXPERT S ASISTENT 
603  EXPERT S ASISTENT 
604  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
605  EXPERT S PRINCIPAL 
606  REFERENT M PRINCIPAL 
607  EXPERT S SUPERIOR 
608  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
609  EXPERT S PRINCIPAL 
610  EXPERT S PRINCIPAL 
611  REFERENT M SUPERIOR 
612  REFERENT M SUPERIOR 
613  REFERENT M PRINCIPAL 
SERVICIUL CADASTRU 
614 ŞEF SERVICIU  S  
615  EXPERT S SUPERIOR 
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616  EXPERT S SUPERIOR 
617  EXPERT S SUPERIOR 
618  EXPERT S SUPERIOR 
619  EXPERT S SUPERIOR 
620  EXPERT S SUPERIOR 
621  EXPERT S SUPERIOR 
622  EXPERT S SUPERIOR 
623  EXPERT S PRINCIPAL 
624  EXPERT S ASISTENT 
625  EXPERT S ASISTENT 
626  REF. SPEC. SSD ASISTENT 
627  REFERENT M SUPERIOR 
628  REFERENT M SUPERIOR 
629  REFERENT M SUPERIOR 
630  EXPERT S PRINCIPAL 
631  EXPERT S PRINCIPAL 
632  REFERENT M PRINCIPAL 
633  EXPERT S ASISTENT 
SERVICIUL NOMENCLATURA URBANA 
634 ŞEF SERVICIU  S  
635  EXPERT S SUPERIOR 
636  EXPERT S SUPERIOR 
637  EXPERT S SUPERIOR 
638  EXPERT S SUPERIOR 
639  EXPERT S SUPERIOR 
640  EXPERT S PRINCIPAL 
641  EXPERT S SUPERIOR 
642  EXPERT S ASISTENT 
643  EXPERT S ASISTENT 
644  EXPERT S ASISTENT 
645  REFERENT M SUPERIOR 
646  EXPERT S PRINCIPAL 
647  EXPERT S PRINCIPAL 
648  EXPERT S PRINCIPAL 
649  REFERENT M SUPERIOR 
650  EXPERT S ASISTENT 
650  EXPERT S ASISTENT 
652  REFERENT M ASISTENT 
DIRECTIA INVESTITII  
653 DIRECTOR  S  
654 DIRECTOR ADJ.  S  
A   SERVICIUL PROGRAMARE, PREGATIRE SI RECEPTIE DOCUMENTATII 
TEHNICE SI LUCRARI DIN INVESTITII 
655 ŞEF SERVICIU  S  
656  EXPERT S SUPERIOR 
657  EXPERT S SUPERIOR 
658  EXPERT S PRINCIPAL 
659  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
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660  REFERENT M SUPERIOR 
661  EXPERT S SUPERIOR 
662  EXPERT S PRINCIPAL 
663  EXPERT S PRINCIPAL 
664  EXPERT S ASISTENT 
665  EXPERT S ASISTENT 
666  EXPERT S ASISTENT 
A.1 COMPARTIMENTUL RECEPTIE SI CARTE TEHNICA CONSTRUCTII 
667  EXPERT S SUPERIOR 
668  EXPERT S SUPERIOR 
669  EXPERT S SUPERIOR 
B COMPARTIMENTUL URMARIREA EXECUTARII LUCRARILOR DE 
CONSTRUCTII, INSTALATII SI UTILITATI IN ANSAM 
670  EXPERT S SUPERIOR 
671  EXPERT S SUPERIOR 
672  EXPERT S SUPERIOR 
673  EXPERT S SUPERIOR 
674  EXPERT S SUPERIOR 
675  EXPERT S ASISTENT 
676  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
677  EXPERT S PRINCIPAL 
678  EXPERT S SUPERIOR 
679  EXPERT S PRINCIPAL 
680  EXPERT S PRINCIPAL 
681  EXPERT S ASISTENT 
682  EXPERT S ASISTENT 
683  EXPERT S ASISTENT 
C.  COMPARTIMENTUL VERIFICARE DECONTARI LUCRARI DE INVESTITII 
684  EXPERT S SUPERIOR 
685  EXPERT S SUPERIOR 
686  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
687  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
688  EXPERT S SUPERIOR 
689  EXPERT S PRINCIPAL 
690  EXPERT S ASISTENT 
691  EXPERT S DEBUTANT 
D.  SERVICIUL CONSOLIDARI 
692 ŞEF SERVICIU    
693  EXPERT  SUPERIOR 
694  EXPERT  SUPERIOR 
695  EXPERT  ASISTENT 
696  EXPERT  PRINCIPAL 
697  EXPERT  PRINCIPAL 
698  EXPERT  PRINCIPAL 
699  EXPERT  ASISTENT 
700  EXPERT  SUPERIOR 
701  EXPERT  PRINCIPAL 
702  EXPERT  ASISTENT 
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703  EXPERT  ASISTENT 
E.  BIROUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT 
704 ŞEF BIROU  S  
705  EXPERT S SUPERIOR 
706  EXPERT S SUPERIOR 
707  EXPERT S SUPERIOR 
708  EXPERT S PRINCIPAL 
709  EXPERT S PRINCIPAL 
710  EXPERT S ASISTENT 
711  EXPERT S ASISTENT 
712  EXPERT S ASISTENT 
DIRECTIA INVATAMANT 
713 DIRECTOR  S  
A. SERVICIUL INVATAMANT, SANATATE, SPORT 
714 ŞEF SERVICIU  S  
715  CONSILIER S SUPERIOR 
716  CONSILIER S SUPERIOR 
717  CONSILIER S SUPERIOR 
718  CONSILIER S ASISTENT 
719  CONSILIER S SUPERIOR 
720  CONSILIER S ASISTENT 
721  CONSILIER S PRINCIPAL 
722  CONSILIER S ASISTENT 
723  CONSILIER S DEBUTANT 
724  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
725  EXPERT S DEBUTANT 
B.  COMPARTIMENTUL ANALIZA, PLANIFICARE, DEZVOLTARE 
726  CONSILIER S SUPERIOR 
727  CONSILIER S PRINCIPAL 
728  CONSILIER S ASISTENT 
729  CONSILIER S ASISTENT 
730  CONSILIER S ASISTENT 
731  REFERENT M PRINCIPAL 
B.  U.I.P.  privind reabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti 
732  EXPERT S SUPERIOR 
733  CONSILIER S SUPERIOR 

C.1. Unitatea de control  a studiilor de fezabilitate, verificare si validare a proiectului 
734  CONSILIER S SUPERIOR 
735  CONSILIER S SUPERIOR 
736  CONSILIER S ASISTENT 
737  CONSILIER S PRINCIPAL 
C.2.  Unitatea de supraveghere, de verificare si validare a activitatii proiect 
manager, control lucrari de reabilitare 
738  CONSILIER S SUPERIOR 
739  CONSILIER S SUPERIOR 
740  CONSILIER S SUPERIOR 
740  CONSILIER S SUPERIOR 
742  CONSILIER S SUPERIOR 
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743  CONSILIER S SUPERIOR 
744  CONSILIER S ASISTENT 
745  CONSILIER S ASISTENT 
C.3  Unitatea de obtinere autorizatii, planificare, urmarire contracte dotari 
746  CONSILIER S PRINCIPAL 
747  CONSILIER S ASISTENT 
748  REF. SPEC. SSD PRINCIPAL 
749  CONSILIER S PRINCIPAL 
 C.4. Unitatea de control costuri 
750  CONSILIER S SUPERIOR 
751  CONSILIER S PRINCIPAL 
752  CONSILIER S ASISTENT 
DIRECTIA CULTURA 
753 DIRECTOR  S  

SERVICIUL EVALUARE, PROGRAME, STRATEGII CULTURALE INSTITUTII DE CULTURA 
754 ŞEF SERVICIU  S  
755  CONSILIER S SUPERIOR 
756  CONSILIER S ASISTENT 
757  CONSILIER S PRINCIPAL 
758  CONSILIER S PRINCIPAL 
759  CONSILIER S ASISTENT 
760  CONSILIER S ASISTENT 
761  CONSILIER S SUPERIOR 
762  CONSILIER S DEBUTANT 
763  CONSILIER S PRINCIPAL 
764  CONSILIER S PRINCIPAL 
765  CONSILIER S SUPERIOR 
766  CONSILIER S ASISTENT 
767  CONSILIER S ASISTENT 
768  CONSILIER S ASISTENT 
COMPARTIMENTUL PARTENERIAT CULTURAL PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
769  CONSILIER S ASISTENT 
770  INSPECTOR S ASISTENT 
771  CONSILIER S ASISTENT 
772  CONSILIER S ASISTENT 
773  CONSILIER S ASISTENT 
774  CONSILIER S PRINCIPAL 
COMPARTIMENTUL CULTE 
775  CONSILIER S PRINCIPAL 
776  CONSILIER S DEBUTANT 
DIRECTIA DEZVOLTARE TURISM 
777 DIRECTOR  S  
778  INSP. SPEC. S 1A 
779  INSP. SPEC. S 1A 
780  INSP. SPEC. S 1A 
781  INSP. SPEC. S 1 
782  INSP. SPEC. S 1A 
783  INSP. SPEC. S 1A 
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784  INSP. SPEC. S 1A 
785  INSP. SPEC. S 1 
786  INSP. SPEC. S 1A 
787  INSP. SPEC. S 2 
788  REFERENT M 1A 
789  INSP. SPEC. S 1A 
790  INSP. SPEC. S 1A 
791  INSP. SPEC. S 1 
792  INSP. SPEC. S 2 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 
793 DIRECTOR 

GENERAL 
 S  

DIRECTIA BUGET 
794 DIRECTOR   S  
A. SERVICIUL ELABORARE SI EXECUTIE BUGET 
795 ŞEF SERVICIU  S  
796  EXPERT S SUPERIOR 
797  EXPERT S SUPERIOR 
798  EXPERT S SUPERIOR 
799  EXPERT S PRINCIPAL 
800  EXPERT S PRINCIPAL 
801  EXPERT S SUPERIOR 
802  EXPERT S SUPERIOR 
803  EXPERT S SUPERIOR 
804  EXPERT S PRINCIPAL 
805  EXPERT S ASISTENT 
806  EXPERT S ASISTENT 
807  EXPERT S ASISTENT 
A.1  COMPARTIMENTUL ANALIZA FUNDAMENTARE VENITURI 
808  EXPERT S SUPERIOR 
809  EXPERT S PRINCIPAL 
810  EXPERT S DEBUTANT 
B   BIROUL RAPORTARE EXECUTIE BUGET 
811 ŞEF BIROU EXPERT S  
812  EXPERT S PRINCIPAL 
813  EXPERT S PRINCIPAL 
814  EXPERT S SUPERIOR 
815  EXPERT S SUPERIOR 
816  EXPERT S DEBUTANT 
DIRECTIA VENITURI 
817 DIRECTOR    
818 DIRECTOR ADJ.    
SERVICIUL URMARIRE CREANTE 
819 ŞEF SERVICIU  S  
820  EXPERT S SUPERIOR 
821  EXPERT S SUPERIOR 
822  EXPERT S SUPERIOR 
823  EXPERT S PRINCIPAL 
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824  REFERENT M SUPERIOR 
825  EXPERT S PRINCIPAL 
826  EXPERT S PRINCIPAL 
827  REFERENT M SUPERIOR 
828  EXPERT S SUPERIOR 
829  EXPERT S SUPERIOR 
830  EXPERT S SUPERIOR 
831  EXPERT S SUPERIOR 
832  EXPERT S SUPERIOR 
833  REFERENT M SUPERIOR 
834  EXPERT S PRINCIPAL 
835  EXPERT S PRINCIPAL 
836  EXPERT S DEBUTANT 
837  EXPERT S ASISTENT 
SERVICIUL URMARIRE ALTE VENITURI 
838 ŞEF SERVICIU  S  
839  EXPERT S SUPERIOR 
840  EXPERT S SUPERIOR 
841  EXPERT S SUPERIOR 
842  EXPERT S SUPERIOR 
843  EXPERT S PRINCIPAL 
844  EXPERT S ASISTENT 
845  REFERENT M SUPERIOR 
846  EXPERT S ASISTENT 
847  CONSILIER S ASISTENT 
848  EXPERT S DEBUTANT 
SERVICIUL EXECUTARE SILITA 
849 ŞEF SERVICIU  S  
850  EXPERT S PRINCIPAL 
851  REFERENT M SUPERIOR 
852  EXPERT S SUPERIOR 
853  EXPERT S SUPERIOR 
854  EXPERT S SUPERIOR 
855  EXPERT S SUPERIOR 
856  EXPERT S PRINCIPAL 
857  EXPERT S ASISTENT 
858  CONS. JUR. S SUPERIOR 
859  CONS. JUR. S SUPERIOR 
860  CONS. JUR. S SUPERIOR 
861  CONS. JUR. S ASISTENT 
862  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
863  CONS. JUR. S ASISTENT 
864  EXPERT S ASISTENT 
BIROUL ANALIZA ECONOMICA 
865 ŞEF BIROU  S  
866  EXPERT S SUPERIOR 
867  EXPERT S ASISTENT 
868  EXPERT S SUPERIOR 
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869  EXPERT S ASISTENT 
870  EXPERT S SUPERIOR 
871  REFERENT M SUPERIOR 
SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE CONSOLIDARI 
872 ŞEF SERVICIU  S  
873  EXPERT S SUPERIOR 
874  EXPERT S ASISTENT 
875  EXPERT S SUPERIOR 
876  EXPERT S PRINCIPAL 
877  EXPERT S PRINCIPAL 
878  EXPERT S ASISTENT 
879  REFERENT M ASISTENT 
BIROUL REGULARIZARI TAXE AUTORIZARE 
880 ŞEF BIROU  S  
881  EXPERT S SUPERIOR 
882  EXPERT S SUPERIOR 
883  EXPERT S PRINCIPAL 
884  EXPERT S ASISTENT 
885  REFERENT M ASISTENT 
DIRECTIA DE ACHIZITII, CONCESIONARI, CONTRACTE 
886 DIRECTOR  S  
SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE 
887 ŞEF SERVICIU  S  
888  EXPERT S SUPERIOR 
889  EXPERT S SUPERIOR 
890  EXPERT S PRINCIPAL 
891  EXPERT S SUPERIOR 
892  EXPERT S SUPERIOR 
893  EXPERT S ASISTENT 
894  EXPERT S PRINCIPAL 
895  INSP. SPEC.  S 2 
896  INSP. SPEC. S 1A 
897  EXPERT S SUPERIOR 
898  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
899  EXPERT S ASISTENT 
900  REFERENT M PRINCIPAL 
901  EXPERT S ASISTENT 
SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE 
902 ŞEF SERVICIU  S  
903  EXPERT S SUPERIOR 
904  EXPERT S SUPERIOR 
905  EXPERT S PRINCIPAL 
906  EXPERT S SUPERIOR 
907  EXPERT S PRINCIPAL 
908  EXPERT S PRINCIPAL 
909  EXPERT S PRINCIPAL 
910  EXPERT S ASISTENT 
911  REFERENT M SUPERIOR 
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912  REFERENT M SUPERIOR 
913  REFERENT M ASISTENT 
914  EXPERT S SUPERIOR 
915  EXPERT S PRINCIPAL 
916  EXPERT S SUPERIOR 
917  EXPERT S SUPERIOR 
918  EXPERT S SUPERIOR 
918  EXPERT S PRINCIPAL 
920  EXPERT S ASISTENT 
921  REFERENT M DEBUTANT 
922  EXPERT S ASISTENT 
923  EXPERT S DEBUTANT 
924  EXPERT S DEBUTANT 
925  EXPERT S ASISTENT 
926  EXPERT S ASISTENT 
DIRECTIA MANAGEMENTUL CREDITELOR EXTERNE 
927 DIRECTOR  S  
SERVICIUL CREDITE EXTERNE CU FINANTARE RAMBURSABILA 
928 ŞEF SERVICIU  S  
929  EXPERT S SUPERIOR 
930  EXPERT S SUPERIOR 
931  EXPERT S PRINCIPAL 
932  EXPERT S PRINCIPAL 
933  EXPERT S ASISTENT 
934  EXPERT S ASISTENT 
935  EXPERT S DEBUTANT 
936  EXPERT S DEBUTANT 
937  REFERENT S DEBUTANT 
SERVICIUL CREDITE EXTERNE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 
938 ŞEF SERVICIU  S  
939  EXPERT S SUPERIOR 
940  EXPERT S SUPERIOR 
941  EXPERT S ASISTENT 
942  EXPERT S ASISTENT 
943  EXPERT S SUPERIOR 
944  EXPERT S SUPERIOR 
945  EXPERT S SUPERIOR 
946  EXPERT S PRINCIPAL 
947  EXPERT S PRINCIPAL 
948  EXPERT S PRINCIPAL 
949  EXPERT S ASISTENT 
950  EXPERT S ASISTENT 
951  EXPERT S ASISTENT 
952  EXPERT S ASISTENT 
953  EXPERT S DEBUTANT 
954  EXPERT S DEBUTANT 
955  REFERENT M SUPERIOR 
COMPARTIMENTUL IMBUNATATIREA CAPACITATII FINANCIARE 
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956  EXPERT S SUPERIOR 
957  EXPERT S SUPERIOR 
958  EXPERT S PRINCIPAL 
959  EXPERT S PRINCIPAL 
960  EXPERT S DEBUTANT 
DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE 
961 DIRECTOR  S  
962 DIRECTOR ADJ.  S  
SERVICIUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE 
963 ŞEF SERVICIU  S  
964  EXPERT S SUPERIOR 
965  EXPERT S SUPERIOR 
966  EXPERT S SUPERIOR 
967  EXPERT S PRINCIPAL 
968  EXPERT S ASISTENT 
969  EXPERT S ASISTENT 
970  EXPERT S ASISTENT 
971  INSP. SPEC. S 1A 
972  EXPERT S PRINCIPAL 
973  EXPERT S ASISTENT 
974  CASIER M  
975  INSP. SPEC. S 2 
976  INSP. SPEC. S 2 
977  REFERENT M SUPERIOR 
978  EXPERT S SUPERIOR 
979  EXPERT S PRINCIPAL 
980  INSP. SPEC. S 1A 
981  INSP. SPEC. S 2 
982  INSP. SPEC. S 1A 
BIROUL BUGET P.M.B. 
983 ŞEF BIROU  S  
984  EXPERT S SUPERIOR 
985  INSP. SPEC. S 1A 
986  EXPERT S SUPERIOR 
987  EXPERT S SUPERIOR 
988  EXPERT S SUPERIOR 
SERVICIUL FINANCIAR INVESTITII 
989 ŞEF SERVICIU  S  
990  EXPERT S SUPERIOR 
991  EXPERT S SUPERIOR 
992  EXPERT S SUPERIOR 
993  EXPERT S SUPERIOR 
994  EXPERT S ASISTENT 
995  EXPERT S ASISTENT 
996  EXPERT S ASISTENT 
997  EXPERT S ASISTENT 
998  EXPERT S ASISTENT 
999  REFERENT M SUPERIOR 
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1000  REFERENT M SUPERIOR 
1001  REFERENT M 1A 
1002  EXPERT S SUPERIOR 
1003  EXPERT S SUPERIOR 
1004  EXPERT S PRINCIPAL 
1005  EXPERT S SUPERIOR 
1006  EXPERT S ASISTENT 
1007  EXPERT S ASISTENT 
1008  EXPERT S ASISTENT 
1009  REFERENT M SUPERIOR 
1010  EXPERT S SUPERIOR 
SERVICIUL CONTABILITATE 
1011 ŞEF SERVICIU  S  
1012  EXPERT S SUPERIOR 
1013  EXPERT S SUPERIOR 
1014  EXPERT S PRINCIPAL 
1015  EXPERT S PRINCIPAL 
1016  EXPERT S PRINCIPAL 
1017  REFERENT M PRINCIPAL 
1018  EXPERT S ASISTENT 
1019  EXPERT S PRINCIPAL 
1020  EXPERT S PRINCIPAL 
1021  EXPERT S PRINCIPAL 
1022  EXPERT S PRINCIPAL 
1023  REFERENT M SUPERIOR 
1024  EXPERT S PRINCIPAL 
1025  REFERENT M SUPERIOR 
1026  EXPERT S ASISTENT 
1027  EXPERT S ASISTENT 
1028  EXPERT S ASISTENT 
1029  REFERENT M SUPERIOR 
1030  EXPERT S SUPERIOR 
1031  EXPERT S SUPERIOR 
1032  EXPERT S SUPERIOR 
1033  EXPERT S SUPERIOR 
1034  EXPERT S SUPERIOR 
1035  EXPERT S SUPERIOR 
1036  REFERENT M SUPERIOR 
SERVICIUL C.F.P. 
1037 ŞEF SERVICIU  S  
1038  EXPERT S SUPERIOR 
1039  EXPERT S SUPERIOR 
1040  EXPERT S SUPERIOR 
1041  INSP. SPEC. S 1A 
1042  REFERENT M SUPERIOR 
1043  EXPERT S SUPERIOR 
1044  EXPERT S SUPERIOR 
1045  EXPERT S SUPERIOR 
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1046  EXPERT S SUPERIOR 
1047  EXPERT S PRINCIPAL 
1048  EXPERT S PRINCIPAL 
1049  EXPERT S SUPERIOR 
1050  EXPERT S ASISTENT 
1051  EXPERT S ASISTENT 
1052  EXPERT S ASISTENT 
1053   S DEBUTANT 
DIRECTIA ADMINISTRATIV TRANSPORT 
1054 DIRECTOR  S  
A. SERVICIUL ADMINISTRATIV 
1055 ŞEF SERVICIU  S  
1056  MAGAZINER M  
1057  MAGAZINER M  
1058  MAGAZINER M  
1059  REFERENT M 2 
1060  INSP. SPEC. S 1A 
1061  INSP. SPEC. S 2 
A.1. MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE 
1062  INSP. SPEC. S 2 
1063  INSP. SPEC. S 2 
1064  MUNCITOR  I 
1065  MUNCITOR  I 
1066  REFERENT M 1A 
1067  MUNCITOR  I 
1068  MUNCITOR  III 
1069  MUNCITOR  III 
1070  SOFER  I 
1071  MUNCITOR  III 
1072  MUNCITOR  III 
1073  MUNCITOR  III 
7074  MUNCITOR  III 
1075  MUNCITOR  III 
1076  MUNCITOR  III 
1077  MUNCITOR  I 
1078  MUNCITOR  I 
1079  MUNCITOR  I 
1080  MUNCITOR  I 
1081  MUNCITOR  I 
1082  MUNCITOR  I 
1083  MUNCITOR  I 
1084  MUNCITOR  I 
1085  SOFER  I 
1086  MUNCITOR  III 
1087  MUNCITOR  III 
1088  MUNCITOR  III 
1089  MUNCITOR  I 
1090  SOFER  I 
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1091  MUNCITOR  III 
1092  MUNCITOR  I 
1093  MUNCITOR  I 
1094  MUNCITOR  III 
1095  MUNCITOR  I 
1096  MUNCITOR  I 
1097  MUNCITOR  III 
1098  MUNCITOR  III 
1099  MUNCITOR  III 
1100  BUFETIER   
1101  BUFETIER   

B.  SERVICIUL TRANSPORT, PAZA, B.D.S. 
1102 ŞEF SERVICIU  S  
1103  INSP. SPEC. S 2 
1104  REFERENT M 1A 
1105  REFERENT M 1A 
1106  INSP. SPEC. S 2 
1107  REFERENT M 2 
B.1  MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE 
1108  REFERENT M 1A 
1109  CURIER   
1110  CURIER   
1111  CURIER   
1112  CURIER   
1113  PORTAR   
1114  PORTAR   
1115  SOFER  I 
1116  SOFER  I 
1117  SOFER  I 
1118  SOFER  I 
1119  SOFER  I 
1120  SOFER  I 
1121  SOFER  I 
1122  SOFER  I 
1123  SOFER  I 
1124  SOFER  I 
1125  SOFER  I 
1126  SOFER  I 
1127  SOFER  I 
1128  SOFER  I 
1129  SOFER  I 
1130  SOFER  I 
1131  SOFER  I 
1132  SOFER  I 
1133  SOFER  I 
1134  SOFER  I 
1135  SOFER  I 
1136  SOFER  I 
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1137  SOFER  I 
1138  SOFER  I 
1139  SOFER  I 
1140  SOFER  I 
C. SERVICIUL TEHNIC 
1141 ŞEF SERVICIU  S  
1142  INSP. SPEC. S 1A 
1143  INSP. SPEC. S 2 
1144  INSP. SPEC. S 1 
1145  REFERENT M 1A 
D.  COMPARTIMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 
1146  INSP. SPEC. S 1A 
1147  INSP. SPEC. S 2 
1148  REFERENT M 1A 
1149  REFERENT M 1A 
1150  REFERENT M 1 
D.1. MUNCITORI SI PERSONAL DE DESERVIRE 
1151  POMPIER   
1152  POMPIER   
1153  POMPIER   
1154  POMPIER   
1155  POMPIER   
1156  POMPIER   
1157  POMPIER   
1158  POMPIER   
1159  POMPIER   
1160  POMPIER   
1161  POMPIER   
1162  POMPIER   
1163  POMPIER   
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
1164 SECRETAR GEN.  S  
CABINET SECRETAR 
1165  CONSILIER S ASISTENT 
1166  REFERENT M SUPERIOR 
1167  REFERENT  M SUPERIOR 
1168  EXPERT S PRINCIPAL 
DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA SI JURIDICA A C.G.M.B. 
1169 DIRECTOR  S  
SERVICIUL TRANSPARENTA DECIZIONALA 
1170 ŞEF SERVICIU  S  
1171  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1172  CONS. JUR. S ASISTENT 
1173  CONSILIER S PRINCIPAL 
1174  CONSILIER S SUPERIOR 
1175  CONSILIER S ASISTENT 
1176  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1177  CONS. JUR. S SUPERIOR 
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1178  CONSILIER S DEBUTANT 
SERVICIUL AVIZ LEGALITATE 
1179 ŞEF SERVICIU  S  
1180  CONSILIER S PRINCIPAL 
1181  CONS. JUR. S ASISTENT 
1182  CONS. JUR. S ASISTENT 
1183  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1184  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1185  CONS. JUR. S ASISTENT 
1186  CONSILIER S ASISTENT 
BIROUL ASISTARI COMISII 
1187 ŞEF BIROU  S  
1188  CONSILIER S SUPERIOR 
1189  REFERENT M SUPERIOR 
1190  CONSILIER S ASISTENT 
1191  CONS. JUR. S ASISTENT 
1192  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1193  CONSILIER S ASISTENT 
BIROUL REDACTARE HOTARARI C.G.M.B. 
1194 ŞEF BIROU  S  
1195  INSPECTOR S ASISTENT 
1196  REFERENT M PRINCIPAL 
1197  REFERENT M ASISTENT 
1198  CONSILIER S ASISTENT 
1199  CONSILIER S SUPERIOR 
1200  REFERENT M PRINCIPAL 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA 
1201 DIRECTOR  S  
SERVICIUL EVIDENTA URMARIRE ACTE ADMINISTRATIVE  
1202 ŞEF SERVICIU  S  
1203  CONSILIER S SUPERIOR 
1204  REFERENT M SUPERIOR 
1205  CONSILIER S PRINCIPAL 
1206  CONSILIER S PRINCIPAL 
1207  CONSILIER S PRINCIPAL 
1208  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1209  REFERENT M SUPERIOR 
1210  REFERENT M SUPERIOR 
SERVICIUL ARHIVA ACTE ADMINISTRATIVE 
1211 ŞEF SERVICIU  S  
1213  REFERENT M SUPERIOR 
1214  REFERENT M SUPERIOR 
1215  REFERENT M SUPERIOR 
1216  REFERENT M SUPERIOR 
1217  REFERENT M ASISTENT 
1218  REFERENT M ASISTENT 
1219  REFERENT M SUPERIOR 
DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN 
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1220 DIRECTOR  S  
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL PROPRIU 
1221 ŞEF SERVICIU  S  
1222  AUDITOR S SUPERIOR 
1223  AUDITOR S SUPERIOR 
1224  AUDITOR S SUPERIOR 
1225  AUDITOR S SUPERIOR 
1226  AUDITOR S SUPERIOR 
1227  AUDITOR S SUPERIOR 
1228  AUDITOR S SUPERIOR 
1229  AUDITOR S PRINCIPAL 
1230  AUDITOR S PRINCIPAL 
1231  AUDITOR S ASISTENT 
1232  AUDITOR S ASISTENT 
1233  AUDITOR S ASISTENT 
SERVICIUL AUDIT INTERN PENTRU UNITATILE SUBORDONATE  C.G.M.B. 
1234 ŞEF SERVICIU  S  
1235  AUDITOR S PRINCIPAL 
1236  AUDITOR S SUPERIOR 
1237  AUDITOR S SUPERIOR 
1238  AUDITOR S SUPERIOR 
1239  AUDITOR S SUPERIOR 
1240  AUDITOR S SUPERIOR 
1241  AUDITOR S SUPERIOR 
1242  AUDITOR S SUPERIOR 
1243  AUDITOR S PRINCIPAL 
1244  AUDITOR S PRINCIPAL 
1245  AUDITOR S PRINCIPAL 
1246  AUDITOR S PRINCIPAL 
1247  AUDITOR S ASISTENT 
1248  AUDITOR S ASISTENT 
1249  AUDITOR S ASISTENT 
COMPARTIMENTUL DE MONITORIZARE SI METODOLOGIE 
1250  AUDITOR S SUPERIOR 
1251  AUDITOR S PRINCIPAL 
1252  INSPECTOR S ASISTENT 
1253  CONS. JUR. S ASISTENT 
DIRECTIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
1254 DIRECTOR  S  
SERVICIUL ORGANIZARE , SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII  
1255 ŞEF SERVICIU  S  
1256  EXPERT S SUPERIOR 
1257  INSPECTOR S SUPERIOR 
1258  EXPERT S PRINCIPAL 
1259  EXPERT S PRINCIPAL 
1260  EXPERT S PRINCIPAL 
1261  REFERENT M ASISTENT 
1262  REFERENT M SUPERIOR 
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SERVICIUL EVIDENTA PERSONAL  
1263 ŞEF SERVICIU  S  
1264  EXPERT S SUPERIOR 
1265  EXPERT S SUPERIOR 
1266  EXPERT S PRINCIPAL 
1267  REFERENT M SUPERIOR 
1268  INSPECTOR S SUPERIOR 
1269  REFERENT M SUPERIOR 
1270  REFERENT M SUPERIOR 
1271  REFERENT M SUPERIOR 
SERVICIUL ORGANIZARE SERVICII PUBLICE  IN SUBORDINEA C.G.M.B. 
1272 ŞEF SERVICIU  S  
1273  EXPERT S SUPERIOR 
1274  EXPERT S SUPERIOR 
1275  EXPERT S ASISTENT 
1276  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1277  REFERENT  M SUPERIOR 
1278  INSP. SPEC. S 1A 
1279  EXPERT S PRINCIPAL 
1280  EXPERT S PRINCIPAL 
DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS SI LEGISLATIE 
1281 DIRECTOR  S  
1282 DIRECTOR ADJ.  S  
1283 DIRECTOR ADJ.  S  
1284 DIRECTOR ADJ.  S  
SERVICIUL LEGISLATIE 
1285 ŞEF SERVICIU  S  
1286  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1287  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1288  CONS. JUR. S ASISTENT 
1289  CONS. JUR. S ASISTENT 
1290  REFERENT M SUPERIOR 
1291  CONS. JUR. S ASISTENT 
1292  CONS. JUR. S ASISTENT 
1293  CONS. JUR. S ASISTENT 
1294  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1295  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1296  CONS. JUR. S DEBUTANT 
1297  REFERENT M PRINCIPAL 
1298  REFERENT M ASISTENT 
BIROUL SOLUTIONARE PETITII SI LEGEA NR. 112/1995 
1299 ŞEF BIROU  S  
1300  REFERENT M SUPERIOR 
1301  INSP. SPEC. S 1A 
1302  CONS. JUR. S ASISTENT 
1303  CONS. JUR. S ASISTENT 
1304  CONSILIER S SUPERIOR 
SERVICIUL ANALIZA DOSARE SI EMITERE AVIZE LEGEA NR. 10/2001 
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1305 ŞEF SERVICIU  S  
1306  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1307  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1308  REFERENT M SUPERIOR 
1309  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1310  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1311  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1312  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1313  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1314  CONS. JUR. S ASISTENT 
1315  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1316  CONS. JUR. S ASISTENT 
1317  CONS. JUR. S ASISTENT 
1318  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1319  CONS. JUR. S ASISTENT 
1320  CONS. JUR. S ASISTENT 
1321  CONS. JUR. S ASISTENT 
1322  CONS. JUR. S ASISTENT 
1323  CONS. JUR. S ASISTENT 
1324  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1325  CONS. JUR. S ASISTENT 
1326  CONS. JUR. S ASISTENT 
1327  REFERENT M SUPERIOR 
1328  CONS. JUR. S ASISTENT 
1329  CONS. JUR. S ASISTENT 
1330  REFERENT M ASISTENT 
1331  REFERENT M SUPERIOR 
1332  REFERENT M PRINCIPAL 
1333  REFERENT M SUPERIOR 
1334  CONSILIER S ASISTENT 
1335  CONS. JUR. S ASISTENT 
1336  REFERENT M SUPERIOR 
1337  CONS. JUR. S ASISTENT 
1338  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1339  REFERENT M SUPERIOR 
1340  INSPECTOR S ASISTENT 
SERVICIUL ANALIZA CONTESTATII SI EVIDENTA DISPOZITII LEGEA NR. 10/2001 
1341 ŞEF SERVICIU  S  
1342  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1343  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1344  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1345  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1346  REFERENT M PRINCIPAL 
1347  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1348  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1349  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1350  CONS. JUR. S ASISTENT 
1351  CONS. JUR. S ASISTENT 
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1352  CONS. JUR. S ASISTENT 
1353  CONS. JUR. S ASISTENT 
1354  CONS. JUR. S ASISTENT 
1355  CONS. JUR. S ASISTENT 
1356  CONSILIER S ASISTENT 
1357  REFERENT M ASISTENT 
1358  REFERENT M ASISTENT 
1359  REFERENT M ASISTENT 
1360  CONS. JUR. S ASISTENT 
1361  CONS. JUR. S ASISTENT 
1362  CONS. JUR. S ASISTENT 
1363  CONS. JUR. S ASISTENT 
1364  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1365  CONS. JUR. S ASISTENT 
1366  REFERENT M ASISTENT 
SERVICIUL INSTANTE CIVILE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV  
1367 ŞEF SERVICIU  S  
1368  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1369  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1370  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1371  REFERENT M SUPERIOR 
1372  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1373  CONSILIER S PRINCIPAL 
1374  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1375  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1376  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1377  CONS. JUR. S ASISTENT 
1378  CONS. JUR. S ASISTENT 
1379  CONS. JUR. S ASISTENT 
1380  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1381  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1382  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1383  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1384  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1385  CONS. JUR. S ASISTENT 
1386  REFERENT M SUPERIOR 
1387  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1388  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1389  CONS. JUR. S ASISTENT 
1390  CONS. JUR. S ASISTENT 
1391  CONS. JUR. S ASISTENT 
1392  REFERENT M SUPERIOR 
1393  CONS. JUR. S 1 
1394  CONS. JUR. S ASISTENT 
1395  CONS. JUR. S ASISTENT 
1396  CONS. JUR. S DEBUTANT 
1397  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1398  CONS. JUR. S SUPERIOR 
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1399  CONS. JUR. S ASISTENT 
1400  CONS. JUR. S ASISTENT 
1401  REFERENT M SUPERIOR 
1402  CONS. JUR. S DEBUTANT 
1403  CONSILIER S ASISTENT 
BIROUL CAUZE COMENRCIALE 
1404  CONS. JUR. S  
1405  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1406  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1407  CONS. JUR. S PRINCIPAL 
1408  CONS. JUR. S DEBUTANT 
1409  CONS. JUR. S ASISTENT 
1410  CONS. JUR. S ASISTENT 
1411  REFERENT M ASISTENT 
1412  CONS. JUR. S ASISTENT 
BIROUL AVIZARI CONTRACTE  
1413 ŞEF BIROU CONS. JUR. S  
1414  CONS. JUR. S SUPERIOR 
1415  CONS. JUR. S ASISTENT 
1416  CONS. JUR. S ASISTENT 
1417  REFERENT M PRINCIPAL 
1418  REFERENT M ASISTENT 
1419  CONS. JUR. S ASISTENT 
DIRECTIA INSPECTIE SI CONTROL GENERAL 
1420 DIRECTOR  S  
1421 DIRECTOR ADJ.  S  
1422 DIRECTOR ADJ.  S  
1423 DIRECTOR ADJ.   S  
SERVICIUL CONTROL SPATII, CONTRACTE 
1424 ŞEF SERVICIU  S  
1425  INSPECTOR S SUPERIOR 
1426  INSPECTOR S SUPERIOR 
1427  INSPECTOR S SUPERIOR 
1428  REFERENT M SUPERIOR 
1429  REFERENT M SUPERIOR 
1430  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1431  INSPECTOR S SUPERIOR 
1432  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1433  INSPECTOR S ASISTENT 
1434  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL CONTROL COMERCIAL 
1435 ŞEF SERVICIU  S  
1436  INSPECTOR S SUPERIOR 
1437  INSPECTOR S SUPERIOR 
1438  INSPECTOR S SUPERIOR 
1439  INSPECTOR S SUPERIOR 
1440  INSPECTOR S SUPERIOR 
1441  INSPECTOR S SUPERIOR 
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1442  INSPECTOR S SUPERIOR 
1443  INSPECTOR S ASISTENT 
1444  INSPECTOR S SUPERIOR 
1445  INSPECTOR S SUPERIOR 
1446  INSPECTOR S SUPERIOR 
1447  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1448  INSPECTOR S ASISTENT 
1449  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE 
1450 ŞEF SERVICIU  S  
1451  INSPECTOR S SUPERIOR 
1452  INSPECTOR S SUPERIOR 
1453  INSPECTOR S SUPERIOR 
1454  INSPECTOR S SUPERIOR 
1455  INSPECTOR S SUPERIOR 
1456  INSPECTOR S ASISTENT 
1457  INSPECTOR S ASISTENT 
1458  INSPECTOR S ASISTENT 
1459  INSPECTOR S SUPERIOR 
1460  INSPECTOR S SUPERIOR 
1461  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1462  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1463  INSPECTOR S ASISTENT 
1464  INSPECTOR S ASISTENT 
SERVICIUL CONTROL DOMENIUL PUBLIC  
1465 ŞEF SERVICIU  S  
1466  INSPECTOR S SUPERIOR 
1467  INSPECTOR S ASISTENT 
1468  INSPECTOR S SUPERIOR 
1469  INSPECTOR S SUPERIOR 
1470  INSPECTOR S SUPERIOR 
1471  INSPECTOR S SUPERIOR 
1472  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1473  INSPECTOR S ASISTENT 
1474  INSPECTOR S ASISTENT 
1475  INSPECTOR S SUPERIOR 
1476  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1477  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1478  REFERENT M SUPERIOR 
1479  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
1480 ŞEF SERVICIU  S  
1481  INSPECTOR S SUPERIOR 
1482  INSPECTOR S SUPERIOR 
1483  INSPECTOR S SUPERIOR 
1484  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1485  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1486  INSPECTOR S PRINCIPAL 
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1487  INSPECTOR M SUPERIOR 
1488  INSPECTOR S SUPERIOR 
1489  INSPECTOR S SUPERIOR 
1490  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1491  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1492  INSPECTOR S ASISTENT 
1493  INSPECTOR S ASISTENT 
1494  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITATI PUBLICE 
1495 ŞEF SERVICIU  S  
1496  INSPECTOR S SUPERIOR 
1497  INSPECTOR S SUPERIOR 
1498  INSPECTOR S SUPERIOR 
1499  INSPECTOR S SUPERIOR 
1500  INSPECTOR S SUPERIOR 
1501  INSPECTOR S ASISTENT 
1502  INSPECTOR S SUPERIOR 
1503  INSPECTOR S SUPERIOR 
1504  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1505  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1506  INSPECTOR S ASISTENT 
1507  INSPECTOR S ASISTENT 
1508  INSPECTOR S ASISTENT 
1509  INSPECTOR S ASISTENT 

SERVICIUL INSPECTIE DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI RESPECTARE REGLEMENTARI 
1510 ŞEF SERVICIU  S  
1511  INSPECTOR S SUPERIOR 
1512  INSPECTOR S SUPERIOR 
1513  INSPECTOR S SUPERIOR 
1514  INSPECTOR S SUPERIOR 
1516  INSPECTOR S SUPERIOR 
1517  INSPECTOR S SUPERIOR 
1518  INSPECTOR S SUPERIOR 
1518  INSPECTOR S SUPERIOR 
1519  INSPECTOR S SUPERIOR 
1520  INSPECTOR S SUPERIOR 
1521  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1522  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1523  INSPECTOR S ASISTENT 
1524  INSPECTOR S ASISTENT 
1525  INSPECTOR S DEBUTANT 
1526  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL URMARIRE  REZOLVARE  SESIZARI  
1527 ŞEF SERVICIU  S  
1528  INSPECTOR S SUPERIOR 
1529  INSPECTOR S SUPERIOR 
1530  INSPECTOR S SUPERIOR 
1531  INSPECTOR S SUPERIOR 
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1532  INSPECTOR S SUPERIOR 
1533  INSPECTOR S ASISTENT 
1534  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1535  REFERENT M SUPERIOR 
1536  EXPERT S ASISTENT 
1537  INSPECTOR S SUPERIOR 
1538  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1539  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1540  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1541  INSPECTOR S ASISTENT 
1542  INSPECTOR S ASISTENT 
1543  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL DESFIINTARI CONSTRUCTII ILEGALE 
1544 ŞEF SERVICIU  S  
1545  INSPECTOR S SUPERIOR 
1546  INSPECTOR S SUPERIOR 
1547  INSPECTOR S SUPERIOR 
1548  INSPECTOR S SUPERIOR 
1549  INSPECTOR S SUPERIOR 
1550  INSPECTOR S SUPERIOR 
1551  INSPECTOR S SUPERIOR 
1552  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1553  INSPECTOR S SUPERIOR 
1554  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1555  INSPECTOR S ASISTENT 
1556  INSPECTOR S DEBUTANT 
SERVICIUL INSPECTIE PUBLICITATE  
1557 ŞEF SERVICIU  S  
1558  INSPECTOR S SUPERIOR 
1559  INSPECTOR S SUPERIOR 
1560  INSPECTOR S SUPERIOR 
1561  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1562  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1563  EXPERT S DEBUTANT 
1654  INSPECTOR S SUPERIOR 
1565  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1566  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1567  INSPECTOR S ASISTENT 
1568  INSPECTOR S ASISTENT 
1569  INSPECTOR S ASISTENT 
SERVICIUL INSPECTIE LUCRARI EDILITARE 
1570 ŞEF SERVICIU  S  
1571  INSPECTOR S SUPERIOR 
1572  INSPECTOR S SUPERIOR 
1572  INSPECTOR S SUPERIOR 
1573  INSPECTOR S SUPERIOR 
1574  INSPECTOR S SUPERIOR 
1575  INSPECTOR S SUPERIOR 
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1576  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1577  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1578  INSPECTOR S ASISTENT 
1579  INSPECTOR S ASISTENT 
1580  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1581  REF. SPEC. SSD SUPERIOR 
1582  REFERENT M SUPERIOR 
1583  EXPERT S SUPERIOR 
1584  REFERENT M SUPERIOR 
1585  INSPECTOR S SUPERIOR 
1586  INSPECTOR S SUPERIOR 
1587  INSPECTOR S ASISTENT 
1588  INSPECTOR S PRINCIPAL 
1589  INSPECTOR S ASISTENT 
1590  INSPECTOR S ASISTENT 
DIRECTIA STRATEGIE SI ANALIZA DOCUMENTE 
1591 DIRECTOR  S  
SERVICIUL EVIDENTA SI ANALIZA DOCUMENTE 
1592 ŞEF SERVICIU  S  
1593  CONSILIER S SUPERIOR 
1594  CONSILIER S SUPERIOR 
1595  CONSILIER S SUPERIOR 
1596  EXPERT S PRINCIPAL 
1597  REFERENT M SUPERIOR 
1598  INSPECTOR S SUPERIOR 
1599  CONSILIER S SUPERIOR 
1600  CONSILIER S SUPERIOR 
1601  CONSILIER S SUPERIOR 
1602  INSPECTOR S ASISTENT 
BIROUL STRATEGIE SI ARMONIZARE  PROGRAME  
1603 ŞEF BIROU  S  
1604  EXPERT S SUPERIOR 
1605  CONSILIER S SUPERIOR 
1606  EXPERT S PRINCIPAL 
1607  INSPECTOR S SUPERIOR 
1608  CONSILIER S SUPERIOR 
SERVICIUL DE PROTOCOL SI REPREZENTARE 
1609 ŞEF SERVICIU  S  
1610  REFERENT M 1A 
1611  INSP. SPEC.  S 1A 
1612  INSP. SPEC S 1A 
1613  REFERENT M 1 
1614  INSP. SPEC S 1A 
1615  INSP. SPEC S 2 
1616  REFERENT M 1A 
BIROUL MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA  
1617 ŞEF BIROU  S  
1618  INSP. SPEC S 1A 
1618  INSP. SPEC S 1A 
1620  INSP. SPEC S 1A 
1621  INSP. SPEC S 1A 
1622  INSP. SPEC S 1A 
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Anexa nr. 2 
FUNCłII PUBLICE 

funcŃie publică grad profesional nr. posturi 
consilier, expert, inspector superior 413 

principal 208 
asistent 261 
deputant 62 

auditor superior 15 

principal 8 
asistent 6 

consilier juridic superior 28 
principal 22 
asistent 56 
deputant 4 

referent de specialitate superior 21 

principal 1 
asistent 1 

referent superior 92 

principal 21 

asistent 26 

deputant 2 

TOTAL  1247 
 
FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 

funcŃie publică nr. posturi 
Secretar al municipiului Bucureşti 1 
Director general 4 
Arhitect şef 1 
Director general adjunct 2 
Director 26 
Director adjunct 16 
Şef serviciu 68 
Şef birou 19 
TOTAL 137 

 
FUNCłII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ 
FuncŃii de execuŃie 

funcŃie  nivel studii grad/treaptă 
profesională 

nr. posturi 

inspector de specialitate S IA 46 
S 1 5 
S 2 16 

consilier juridic S 1A 1 
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referent SSD IA 3 
referent M IA 16 

M I 2 
M II 2 

dactilograf M I 1 
casier M  1 
magaziner M  6 
portar   6 
paznic   14 
pompier   14 
bufetier   2 
curier   5 
şofer  I 29 
muncitor calificat  I 19 

 II 2 
 II 18 
 IV 2 

muncitor necalificat  I 1 
TOTAL 211 

 
FuncŃii de conducere 

funcŃia de conducere nr. posturi 
director 3 
şef serviciu 7 
şef birou 1 
Total 11 

 
FuncŃii cabinet demnitar 

FuncŃie Nivel 
studii 

Nr. posturi 

Director cabinet S 1 
Asistent cabinet S 1 
Consilier personal S 9 
Secretar personal MSM 1 
Curier personal  1 
TOTAL 13 

 
FuncŃii de demnitate publică 

Primar General al Capitalei 1 
Viceprimar al Capitalei 2 

 
TOTAL FUNCłII P.M.B.                                        1622 
 

ŞEF SERVICIU 
CRISTIAN NICOLAE 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi  

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

publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti conform anexelor  1 -

13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 În termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei 

hotărâri, Primarul General va propune spre aprobare Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti statul de funcŃii, numărul de 
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personal şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al 

aparatului propriu de specialitate. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre devine operaŃională la data 

aprobării statului de funcŃii, numărului de personal şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

 (2) La aceeaşi dată Hotărârea C.G.M.B. nr. 62/2007 se 

abrogă, iar Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/2007, Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 182/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2008 şi Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 349/2009 se modifică corespunzător. 

 Art. 4 DirecŃiile de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarul General al Municipiului Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 9 



83 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti pentru anul 

2010 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane;  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 

şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă „Planul de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti pentru anul 
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2010”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi PoliŃia Comunitară 

a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 10 
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Anexa la HCGMB nr. 10/2010 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
POLIłIA COMUNITARĂ 

PROIECTUL PLANULUI DE OCUPARE A FUNCłIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2010 DIN 
CADRUL POLIłIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
FuncŃia publică Nr. 

maxim 
de 

funcŃii 
publice 

Nr de 
funcŃii 

publice 
ocupate 

Nr de 
funcŃii 

publice 
vacante 

Nr maxim 
de funcŃii 
publice 

care vor fi 
infiinŃate 

Nr de funcŃii 
publice supuse 

reorganizării 

Nr de funcŃii 
publice rezervate 

promovării 

Nr maxim 
de funcŃii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr de 
funcŃii 

publice 
care vor 

fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Director 
General 

1 1       

Director 
General Adj 

3 3       

Şef Serviciu 13 10 3   1  2 
Şef Birou 12 4 8   4  4 
TOTAL 
CATEGORIE 
FUNCłIONARI 
PUBLICI DE 
CONDUCERE 

29 18 11   5  6 

Auditor Clasa I 
Grad 
professional 

1  1     1 
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Asistent 
Auditor Clasa I 
Grad 
professional 
Principal 

1  1     1 

Auditor Clasa I 
Grad 
professional 
Superior 

1  1     1 

Consilier juridic 
clasa Igrad 
profesional 
Debutant 

1  1     1 

Consilier juridic 
clasa I grad 
profesional 
Asistent 

1 1 1     1 

Consilier juridic 
clasa i grad 
profesional 
Principal 

2  2     2 

Consilier juridic 
clasa I grad 
professional 
Superior 

4  4   1  3 

Inspector 
Clasa I Grad 
professional 
Debutant 

2  2   1  1 

Inspector 
Clasa I Grad 
professional 

5 3 2   1  1 
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Asistent 
Inspector 
Clasa I Grad 
professional 
Principal 

13 4 9   5  4 

Inspector 
Clasa I Grad 
professional 
Superior 

19  19   10  9 

Agent 
comunitar 
clasa I grad 
profesional 
Asistent 

15 14 1     1 

Agent 
comunitar 
clasa I grad 
professional 
Principal 

18 16 2   2   

TOTAL 
FUNCłII 
PUBLICE 
CLASA I 

83 38 45   20  25 

FUNCłII 
PUBLICE 
SPECIFICE 
CLASA I 
(AGENT 
COMUNITAR) 

33 30 3   2   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Referent de 
specialitate 

3  3   3   
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clasa II grad 
professional 
Superior 
Agent 
comunitar 
clasa II grad 
professional  

1 1       

TOTAL 
FUNCłII 
PUBLICE 
CLASA II 

4 1 3   3   

FuncŃii 
publice 
specifice 
clasa II (Agent 
comunitar) 

1 1       

Referent clasa 
III grad 
professional 
Asitent 

6 1 5   3  2 

Referent clasa 
III grad 
professional 
Principal 

13 4 9  2 4  3 

Referent clasa 
III grad 
professional 
Principal 
Superior 

28 7 21  4 10  7 

Agent 
comunitar 
clasa III grad 

59 38 21  3 8  10 
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professional 
Asistent 
Agent 
comunitar 
clasa III grad 
professional 
Principal 

331 91 240  80 60  100 

Agent 
comunitar 
clasa III grad 
professional 
Superior 

264 166 98  40 10  48 

TOTAL 
FUNCłII 
PUBLICE 
EXECUłIE 
CLASA III 

701 307 394  129 95  170 

TOTAL 
FUNCłII 
PUBLICE 
EXECUłIE 
SPECIFICE 
(AGENT 
COMUNITAR) 

654 295 359  123 78  158 

TOTAL 
FUNCłII 
PUBLICE 

817 364 453  129 123  201 

         
DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

Ion łincu Ioan Pordeqa 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti la ReŃeaua Română de Reducere a 

Riscurilor şi plata cotizaŃiei anuale de membru 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 

ÎnvăŃământ; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul  Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul  Comisiei 

pentru relaŃii cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri 

sociali şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, ale art. 34 din Legea nr. 

47/2006 privind Sistemul naŃional de asistenŃă socială, ale 

Hotărârii Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei 

NaŃionale Antidrog în perioada 2005 – 2012 şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale 

de dezvoltare a serviciilor sociale;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi 

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă aderarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti la ReŃeaua Română de 

Reducere a Riscurilor şi plata cotizaŃiei anuale de membru. 

 Art. 2 CotizaŃia anuală în valoare de 100 euro aferentă 

participării DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti ca membru la ReŃeaua Română de Reducere a 

Riscurilor, va fi plătită din bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din aparatul de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 11 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea includerii în bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti a sumelor pentru co-finanŃarea proiectului de investiŃii 

„Reabilitarea zonelor urbane cu deficienŃe majore în sistemul de 

canalizare şi alimentare cu apă din municipiul Bucureşti – inclusiv 

modernizarea sistemului rutier aferent – sectoarele 1 şi 6“ 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Creditelor Externe; 

 Văzând raportul Comisiei pentru credite externe şi 

monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei economice, 

buget, finanŃe, raportul Comisiei pentru utilităŃi publice  şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În baza Acordului de Împrumut semnat la data de 

24.07.2006 la Bucureşti între România şi Banca InternaŃională de 

ReconstrucŃie şi Dezvoltare pentru finanŃarea proiectului ,,Servicii 

Municipale” şi ratificat prin Legea nr.124/2007 şi în conformitate 

cu Acordul Subsidiar încheiat la data de 18.07.2007 între 

Municipiul Bucureşti, Ministerul Economiei şi FinanŃelor şi 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
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completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. b) şi art. 45 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă introducerea în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti a sumelor aferente co-finanŃării proiectului 

de investiŃii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficienŃe majore în 

sistemul de canalizare şi alimentare cu apă din Municipiul 

Bucureşti – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent – 

sectoarele 1 şi 6“ până la sfârşitul perioadei de derulare a 

proiectului. 

 Art. 2 Sumele aferente co-finanŃării proiectului de investiŃii 

„Reabilitarea zonelor urbane cu deficienŃe majore în sistemul de 

canalizare şi alimentare cu apă din Municipiul Bucureşti – inclusiv 

modernizarea sistemului rutier aferent – sectoarele 1 şi 6“ care se 

vor plăti din bugetul propriu al municipiului Bucureşti se vor 

recupera ulterior de la sectoarele 1 şi 6 în conformitate cu 

Hotărârea C.G.M.B. nr.20/2006, Hotărârile Consiliului Local 

Sector 1 nr. 156/2006 şi nr. 394/2008 şi Hotărârile Consiliului 

Local Sector 6 nr.79/2006 şi nr. 439/2007. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 
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îndeplinire prevederile acestei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 12 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009,  

privind repartizarea locuinŃelor achiziŃionate 

 din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană -  DirecŃia 

Administrare Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, privind 

locuinŃele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 18/2007 privind 

achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de locuinŃe de la persoane 

fizice sau juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 57 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 17 şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2009 se modifică şi 

va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. II Art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2009 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 “LocuinŃele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre fac parte 

din domeniul public al Municipiului Bucureşti cu destinaŃia de 

locuinŃe sociale şi se transmit consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

în vederea atribuirii de către acestea chiriaşilor evacuaŃi sau în 

curs de evacuare din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari.“ 

  Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

330/2009 rămân neschimbate. 

 Art. IV DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale 

sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 13 
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Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti  
Nr. 13 / 2010 

 
REPARTIZAREA APARTAMENTELOR PE SECTOARE 

STR. MÂNZULUI NR. 24, SECTOR 1 
 

Sectorul  Blocul Numărul apartamentului repartizat Total apartamente 
repartizate pe 
fiecare sector 

Sectorul 1 A 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
 

20 

Sectorul 2 B 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 

20 

Sectorul 3 B 
 

C 

23 
 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

20 

Sectorul 4 C 
 

D 

22, 23 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

20 

Sectorul 5 D 
 

E 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
 

3, 4, 5, 6, 7, 8 

20 

Sectorul 6 E  
 

F 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 

2, 3, 4 

20 

TOTAL 120 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti a căminelor pentru tineret – blocul 1 şi 

blocul 2, situate în Bucureşti, str. Hrisovului nr. 2-4, sector 1, 

aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, 

în vederea vânzării către titularii contractelor de închiriere 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Administrare Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăŃi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art.10, art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/1992 privind 

vânzarea de locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie construite din 

fondurile statului şi din fondurile unităŃilor economice sau 

bugetare de stat, republicată; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. 

b),art. 45, alin. (3) şi art.123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti a căminelor pentru tineret - blocul 

1 şi blocul 2, situate în Bucureşti, str. Hrisovului nr. 2-4, sector 1. 

 Art. 2 Se aprobă vânzarea către titularii contractelor de 

închiriere a celor 168 de apartamente aflate în căminele pentru 

tineret - blocul 1 şi blocul 2, situate în Bucureşti, str. Hrisovului nr. 

2-4, sector 1, prin AdministraŃia Fondului Imobiliar, având datele 

de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Contractele de vânzare – cumpărare se vor încheia 

prin AdministraŃia Fondului Imobiliar. 

 Art. 4 Sumele încasate din vânzare se fac venit la bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti se modifică corespunzător. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, AdministraŃia Fondului Imobiliar şi Regia 
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Autonomă de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 14 
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PROIECT 
 

ANEXĂ la HCGMB nr. 14 / 2010 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

ale imobilului situat în Bucureşti, str. Hrisovului nr. 2-4, sector 1 
compus din blocul 1 şi blocul 2 

 
 

Locul unde 
este situat 

imobilul 

Caracteristicile 
tehnice 

generale ale 
imobilului 

SuprafaŃa 
construită 

 la sol 
(mp) 

SuprafaŃa 
construită 

desfăşurată 
(mp) 

SuprafaŃa  
utilă 

desfăşurată(mp) 

str. Hrisovului 
nr. 2-4, 
 sector 1 
compus din 
blocul 1 şi 
blocul 2  

Blocul 1(C1)-  
84 apartamente 

355,483 1777,415 1546,6 

Blocul 1(C2)-  
84 apartamente 

358,202 1791,010 1546,6 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii imobilului - cămin nefamilişti situat 

în Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucureşti din 

administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 

Administrare Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti nr. 1423/15.12.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin .2 lit. c), alin. 5 lit. a) şi 

art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti în administrarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti în 

vederea reabilitării şi realizării unui cămin de bătrâni, a imobilului 

– cămin nefamilişti situat în Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, 

Bucureşti, proprietate publică a Municipiului Bucureşti, identificat 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se 

face pe bază de proces-verbal încheiat între Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 Fondurile necesare pentru realizarea acestui proiect 

vor fi suportate din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi/sau 

din fonduri nerambursabile. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 15 
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ANEXĂ  
la Hotărârea nr. 15 / 27.01.2010  

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 

ale imobilului – cămin nefamilişti situat în Bdul Theodor Pallady nr. 
64, sector 3, Bucureşti 

 
 

Locul unde 
este situat 

imobilul 

Valoare 
inventar 
actuală 
(RON) 

SuprafaŃă 
construită 

la sol 
(mp) 

SuprafaŃă utilă 
(mp) 

Bdul Theodor 
Pallady nr. 
64, sector 3  
compus din 
parter şi 3 
etaje 

38.360,41 665,54 Parter-505,04 + 36,80 
mp (scări) 
Etaj 1-555,24 + 31,58 
mp (scări) 
Etaj 2-553,26 + 30,92 
mp (scări) 
Etaj 3-551,73 + 31,65 
mp (scări) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea contractelor de prestări servicii cu 

medicii veterinari în Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia 

ProtecŃia Mediului şi EducaŃie Eco-Civică şi al AdministraŃiei 

pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 243/2009 privind 

controlul reproducŃiei câinilor în Municipiul Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind 

protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art.16 alin.(1) din 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, ale art.2 

alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a 
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Guvernului nr. 34/2006; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte AdministraŃia pentru 

Supravegherea Câinilor fără Stăpân – Bucureşti (ASCSB) să 

încheie un acord cadru urmat de contracte subsecventiale de 

prestări servicii, în temeiul art. 16 alin. 1 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului. nr. 34/2006 cu medici veterinari de liberă 

practică, organizaŃi în condiŃiile Legii nr.160/1998. 

 Art. 2 Obiectul contractelor subsecventiale de prestări 

servicii îl constituie sterilizarea gratuită a câinilor de rasă comună 

 în vârsta de peste 6 luni aflaŃi în proprietatea persoanelor fizice 

sau persoanelor juridice de drept public, neînregistraŃi în cadrul 

AsociaŃiei Chinologice şi a câinilor fără stăpân de pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti, urmând ca  serviciile  prestate de 

cabinetele veterinare  să fie plătite  de către ASCSB.    

 Art. 3 AchiziŃia serviciilor de sterilizare va fi organizată în 

baza “Normelor interne privind desfăşurarea procedurii de 

selectie servicii sterilizare” şi a ”DocumentaŃiei privind încheierea 

unui acord cadru de prestare servicii veterinare”, conform 

anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 4 Se vor solicita cerinŃe minime obligatorii pentru 

ofertanŃi: 

a) Certificat de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor 

medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică eliberat de 

Colegiul Medicilor Veterinari; 

b) Atestat de liberă practică emis de Colegiul medicilor Veterinari 

din România pentru titularii-asociaŃii, angajaŃi; 

c) Adăposturile de câini trebuie să facă dovada unui contract de 

prestări servicii încheiat cu medici veterinari de liberă practică 

organizaŃi în condiŃiile legii; 

d) AutorizaŃie sanitară veterinară a spaŃiului unde îşi desfăşoară 

activitatea; 

e) Certificatul de înregistrare fiscală; 

f) Se va depune o singură ofertă de către fiecare cabinet. 

 Art. 5 În situaŃia în care un medic veterinar este organizat 

ca persoană juridică (societate comercială) şi are mai multe 

cabinete medicale veterinare (forma de exercitare) va putea 

depune oferta în sectorul/sectoarele unde face dovada prin 

certificatul/certificatele de înregistrare în Registrul Unic că 

exercită activitatea. 

 Art. 6 Câinii vor fi prezentaŃi la cabinetul contractant de 

proprietar sau viitorul adoptator, solicitând sterilizarea şi 

identificarea în baza unei cereri scrise. 

 Art. 7 Sterilizarea câinilor se va realiza prin 

ovariohisterectomia / orhidectomia cu neuroleptanalgezie. 

 Art. 8 (1) Resursele materiale folosite în cadrul intervenŃiei 
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chirurgicale vor fi ale cabinetului medical veterinar. 

(2) Materialele folosite vor corespunde normelor de calitate şi vor 

fi în termen de valabilitate. Dispozitivele de identificare vor fi 

procurate de cabinetul medical veterinar. 

 Art. 9 Câinilor cu stăpân, după sterilizare, li se va implanta, 

opŃional, un microcip a cărei serie va fi înscrisă în carnetul de 

sănătate şi pe cererea de sterilizare semnată de proprietarul 

câinelui. 

 Art.10 (1) Câinilor aduşi de pe stradă, după sterilizare, li se 

va implanta microcip subcutanat şi crotalie de culoare verde în 

urechea stângă.  

(2) Datele de identificare vor fi înscrise în carnetul de sănătate şi 

pe formularul de adopŃie. 

(3) Adoptatorul câinelui va completa la cabinetul veterinar 

formular de adopŃie conform Formular nr.7 din anexa 2. 

(4) Câinii reîntorşi pe domeniul public în urma sterilizării, 

identificării şi adopŃiei ,dovediŃi a fi agresivi, vor fi capturaŃi de pe 

domeniul public de către A.S.C.S.B., iar adoptatorul nu va mai 

avea posibilitatea adopŃiei. 

(5) Câinii agresivi reîntorsi în bazele A.S.C.S.B. nu vor mai fi 

returnaŃi adoptatorilor. 

 Art. 11 Lunar, cabinetul medical veterinar contractant va 

comunica în scris către A.S.C.S.B. numărul de câini sterilizaŃi, 

repartizaŃi pe 2 secŃiuni: 

 (1) câinii cu stăpân conform cererilor proprietarilor: 

a) cererea de sterilizare cu numarul de microcip ataşat (microcip 
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opŃional) împreună cu copia actului de identitate al proprietarului 

şi copie după carnetul de sănătate cu datele de identificare ale 

câinelui (microcip opŃional), care stau la baza dosarului prin care 

A.S.C.S.B. va plăti sumele pentru sterilizările efectuate. 

 (2) câinii fără stăpân cu numerele de identificare şi 

formulare de adopŃie: 

a) formularul de adopŃie completat cu datele adoptatorului 

şi datele de identificare ale câinelui (număr de crotalie şi număr 

de microcip), actul de identitate al adoptatorului şi copie după 

carnetul de sănătate cu datele de identificare ale câinelui, care 

stau la baza dosarului prin care A.S.C.S.B. va plăti sumele pentru 

sterilizările efectuate. 

 Art. 12 A.S.C.S.B. va introduce în baza unică de date toŃi 

câinii care au trecut prin operaŃia de sterilizare şi identificare, 

precum şi datele de identificare ale proprietarilor (CNP, date C.I., 

adresa completă) conform documentelor de identificare 

(cerere/formular de adopŃie). 

 Art. 13 SituaŃia centralizată însoŃită de documentele 

solicitate la art.12 se vor prezenta pe data de 10 ale lunii şi  va fi 

însoŃită de factura fiscală, iar plata facturii se va face în termen de 

30 zile de la înregistrare. 

 Art. 14 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân Bucureşti vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 16 
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Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. 16/2010 

APROB 

DIRECTOR 

Dr. Med. Vet 

Simona PANAITESCU 

 

Norme interne privind desfăşurarea procedurii de selecŃie 

pentru achiziŃia de servicii de sterilizare a câinilor rasă 

comună din Municipiul Bucureşti 

 

CAP. I DispoziŃii generale  

ART.1 

(1)Prezenta procedură asigură cadrul şi metodologia unitară 

pentru organizarea şi desfăşurarea achiziŃiei de servicii de 

sterilizare a câinilor de rasă comună cu şi fără proprietar de pe 

raza municipiului Bucureşti. 

(2) AchiziŃia serviciilor de sterilizare a câinilor de rasă comună cu 

şi fără proprietar de pe raza Municipiului Bucureşti se face 

conform excepŃiei prevăzute în Art. 16 al. (1) de la domeniul de 

aplicare al OUG 34/2006 modificată şi completată, prin 

încheierea acordului cadru şi a contractelor subsecvenŃiale. 

(3) Obiectul achiziŃiei publice sunt serviciile de sterilizare a 

câinilor de rasă comună cu şi fără proprietar de pe raza 

Municipiului Bucureşti, în sensul prezentei, se înŃelege intervenŃia 

chirurgicală numită ovariohisterectomie la femele şi orhidectomie 

la masculi ce va fi realizată de cabinete veterinare care 

semnează acordul- cadru şi ulterior contractul subsecvenŃial. 
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ART. 2 

(1) La procedura de selecŃie au dreptul să participe toate 

Cabinetele Medicale Veterinare care îşi desfăşoară activitatea pe 

raza Municipiului Bucureşti. 

(2) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a selecta un 

număr maxim de 48 de cabinete medical veterinare pe zone(8 

cabinete pe sector). 

(3} în cazul în care la procedura iniŃială de selecŃie servicii 

sterilizare se vor selecta un număr foarte mic de cabinete 

medical-veterinare,sunt posibile în funcŃie de necesităŃi, 

realizarea unor proceduri ulterioare. 

ART. 3 

Acordul-cadru urmat de Contracte subsecvenŃiale se va încheia 

un număr maxim de 48 de cabinete medicale Veterinare, iar 

criteriul de atribuire va fi preŃul cel mai scăzut şi respectarea 

condiŃiilor minime impuse. 

ART.4  

În urma încheierii Acordului-cadru şi în funcŃie de îndeplinirea 

cerinŃei prevăzute în HCGMB nr... şi în caietul de sarcini, ASCSB 

va încheia câte un contract subsecvent cu cabinetele cu care s-a 

încheiat acordul-cadru. 

CAP. II 

Procedura de selecŃie 

ART. 5 

(1) Procedura de selecŃie a ofertelor se desfăşoară în 

concordanŃă cu principiile statuate în art.2 alin.2 din OUG 

nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2) Precedura se desfăşoară în şase etape, după cum 

urmează: 

Etapa 1 - SelecŃia Cabinetelor Medicale Veterinare eligibile, 

respectiv verificarea îndeplinirii cerinŃelor din fişa de date a 

achiziŃiei; 

Etapa 2 - înregistrarea propunerilor tehnice şi financiare; 

Etapa 3 - Stabilirea ofertei cu preŃul cel mai scăzut; 

Etapa 4 - InvitaŃia la reofertare în vederea alinierii la preŃul cel 

mai scăzut;  

Etapa 5- Semnarea acordului cadru de către cabinetele medical 

veterinare;  

Etapa 6- Semnarea contractelor subsecvenŃiale. 

ART. 6 

Paşii de desfăşurare ai procedurii de selecŃie sunt următorii: 

1.elaborarea documentaŃiei de încheiere a acordului-cadru 

2.aprobarea documentaŃiei de încheiere a acordului-cadru ,a listei 

cu Cabinete Medicale Veterinare in vederea trimiterii invitaŃiilor de 

participare şi a comisiei de analiză a ofertelor. 

3.transmiterea invitaŃiei de participare, însoŃită de documentaŃia 

de încheiere a acordului-cadru şi de etapele desfăşurării 

procedurii; 

4.dacă este cazul, primire întrebări de clarificare şi răspunsuri 

5.primire şi deschidere oferte tehnice şi financiare 

6.verificare eligibilitate şi aplicare criterii de atribuire 

7.constituire zona de lucru 

8.elaborare raport de evaluare. 
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9.aprobare raport de evaluare 

10.notificare rezultate 

11.invitaŃia la reofertare în vederea alinierii la preŃul câştigător 

12.încheiere acord -cadru. 

13.încheiere contracte subsecvenŃiale 

14. constituire dosar de achiziŃie 

ART. 7 

(1) în vederea participării la selecŃie, ofertanŃii trebuie să 

îndeplinească cerinŃele din documentaŃia de încheiere a 

acordului-cadru . 

(2)CondiŃiile de eligibilitate, precum si criteriul de atribuire sunt 

stabilite prin documentaŃia de încheiere a acordului-cadru 

ART. 8 

Pe parcursul desfăşurării procedurii de înscriere, membrii 

comisiei au obligaŃia de a păstra confidenŃialitatea asupra 

conŃinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror altor informaŃii 

prezentate de ofertanŃi, a căror dezvăluire ar putea aduce 

atingere dreptului acestora de a-şi proteja interesele comerciale 

ART. 9 

(1) Fiecare dintre membrii comisiei de selecŃie are obligaŃia de a 

semna declaraŃie pe propria răspundere, prin care se angajează 

să respecte dispoziŃiile" prezentei proceduri şi prin care confirmă 

totodată că nu se află în niciuna dintre situaŃiile următoare: 

a) este soŃ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv ori afin 

până la gradul 
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al patrulea inclusiv cu medicii veterinari care îşi desfăşoară 

activitatea în cabinetul veterinar care şi-a exprimat intenŃia de a 

participa la încheierea contractului cadru; 

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu 

unul dintre ofertanŃi ori cu asociaŃii unuia dintre ofertanŃi sau a 

făcut parte din adunarea asociaŃilor ori din orice alt organ de 

conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanŃi; 

c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de 

conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanŃi. 

(2) DeclaraŃia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de 

deschiderea ofertelor. 

(3) în cazul în care unul dintre membrii desemnaŃi de comisia de 

selecŃie constată că se află în una sau mai multe dintre situaŃiile 

prevăzute la alin. (1), atunci acesta are obligaŃia de a solicita de 

îndată înlocuirea sa din componenŃa comisiei respective. 

(4) în cazul în care atât titularul, cât şi supleantul se află în una 

sau mai multe dintre situaŃiile prevăzute la alin. (1), conducătorul 

instituŃiei va desemna alte două persoane. 

ART. 10 

(1) Pe parcursul derulării procedurii de acceptare, ASCSB va lua 

toate măsurile legale necesare pentru a preveni şi combate 

apariŃia eventualelor situaŃii de concurenŃă neloială sau orice alte 

fapte considerate contravenŃii ori infracŃiuni potrivit legislaŃiei în 

vigoare. în măsura în care aceste situaŃii totuşi se produc, se vor 

lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor. 
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ART. 11 

(1) În urma aplicării criteriilor de selecŃie, comisia de 

selecŃie redactează raportul de evaluare a ofertelor depuse. 

Raportul procedurii este supus aprobării Ordonatorului Principal 

de Credite şi comunicat participanŃilor. 

(2) Rezultatul procedurii poate fi contestat în termen de 5 zile de 

la comunicare. InvitaŃia de participare va conŃine informaŃii despre 

locul depunerii contestaŃiilor. 

(3) ContestaŃiile se depun la CNSC fiind singura instituŃie abilitată 

conform legislaŃiei în vigoare. 

(4) în cazul depunerii de contestaŃii, vor fi înştiinŃaŃi toŃi 

participanŃii selectaŃi în cadrul procedurii de selecŃie. 

 

CAP. III Încheierea acordului-cadru  

ART. 12 

(1) ASCSB, în urma aplicării procedurii de selecŃie, va încheia 

acordul-cadru cu Cabinetele Medicale Veterinare ale căror oferte 

au fost selectate. 

(2) Acordul-cadru se încheie pe o perioadă de 2 ani şi este urmat 

de con subsecvenŃiale care se încheie pe o perioadă de un an de 

la semnare. 

(3) Acordul-cadru se încheie în termen de cel mult 30 de zile de 

la anunŃ ofertanŃilor selectaŃi, cu excepŃia cazului în care au fost 

formulate contestaŃii. 

(4)Modelul acordului-cadru de prestări servicii veterinare ce va fi 

încheiat cu cabinetele medicale veterinare selecŃionate este parte 
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integrantă a documentaŃiei de atribuire. De asemenea, 

documentaŃia va conŃine şi modelul de contract sub secvenŃial 

ART. 13 

(1) Acordul-cadru nu obligă ASCSB în ceea ce priveşte atribuirea 

ulterioară a contractelor subsecvenŃiale. Contractul subsecvenŃial 

produce efecte începând cu data la care va fi semnat. 

(2) în perioada cuprinsă între încheierea acordului-cadru şi 

atribuirea contractului subsecvenŃial, Cabinetele Medicale 

Veterinare nu sunt îndreptăŃite să pretindă ASCSB efectuarea de 

plăŃi. 

ART. 14 

(1) Contractul subsecvenŃial se acordă tuturor ofertanŃilor care 

îndeplinesc condiŃiile de calificare şi se aliniază la preŃul cel mai 

mic. 

(2) După semnarea contractului subsecvenŃial, Cabinetele 

Medicale Veterinare îşi vor numi un reprezentant care va fi 

responsabil de toate comunicările ulterioare cu ASCSB. 

ART. 15 

(1) Dosarul achiziŃiei va cuprinde cel puŃin următoarele 

documente: 

a. referat de necesitate 

b. documentaŃia de încheiere a acordului-cadru aprobată 

c. prezenta procedură 

d. componenŃa comisiei de analiză a ofertelor ; 

e. invitaŃia de participare privind încheierea acordului-cadru de 

prestări servicii medical veterinare 
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f. ofertele depuse 

g. proces-verbal de deschidere a ofertelor 

h. raportul de evaluare; 

i. contestaŃiile primite, rezoluŃiile şi, după caz, măsurile corective 

adoptate ş comunicate ofertanŃilor, precum şi hotărârile 

judecătoreşti irevocabile; 

j. acordul-cadru semnat. 

(2) Dosarul achiziŃiei publice se păstrează atât timp cât acordul-

cadru produce efecte juridice, dar nu mai puŃin de 5 ani de la data 

finalizării acordului-cadru. 

 

ŞEF S.A:T.P.S.I CONSILIER JURIDIC 

Cătălin OGRINJEA Aurelia MIREA 
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Anexa nr. 2 

la H.C.G.M.B. nr. 16/2010 

 

 

 

DOCUMENTAłIA 

 

 

privind încheierea unui acord-cadru de prestări servicii de 

sterilizare a câinilor rasă comună din Municipiul Bucureşti 

 

 

 

Cod CPV -85200000-1 
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SecŃiunea I 

 

Caiet de sarcini  

 

SecŃiunea II  

 

Formulare  

 

SecŃiunea III 

 

Model: Acord-cadru de prestare servicii medical veterinare 

SecŃiunea IV 

 

Model: Contract subsecvent de prestări servicii medical 

veterinare 
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SECłIUNEA I 

Caiet de Sarcini 

 

 

pentru incheierea unui acord-cadru de prestări servicii 

sterilizare câini 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul 

cerinŃelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică şi propunerea financiară. 

Cod CPV- 85200000-1 

Obiectul achiziŃiei : Servicii de sterilizare a câinilor prin metoda 

chirurgicală - ovariohisterectomie la femele  

- orhidectomie Ia masculi  

ObligaŃiile prestatorului: 

IntervenŃia chirurgicală se va realiza cu anestezie generală 

(neuroleptanalgezie). 

Tratamentul postoperator se va realiza de către cabinetul medical 

veterinar contractant, cu antibiotic, urmarindu-se evoluŃia 

animalului până la recuperarea integrală. 

Scoaterea firelor este asigurată de cabinetul medical veterinar 

contractant. 

Identificarea se va realiza cu crotalii de culoare verde şi/sau 

microcip subcutanat dupa caz: 

Câinii de rasă comună cu stăpân - microcip subcutanat 
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(opŃional) 

Câinii de rasă comună fara stăpân-crotalie de culoare verde în 

urechea stângă şi microcip subcutanat. 

Toate materialele necesare, logistica şi resursa umană vor fi 

asigurate de cabinetul medical veterinar contractant. 

Medicamentele şi materialeele sanitare folosite vor fi omologate în 

România şi încadrate în termene de valabilitate. 

Propunerea tehnică şi financiară va fi întocmită separat pentru 

ovariohisterectomie şi orhidectomie şi va cuprinde totalitatea 

materialelor şi medicamentelor folosite şi preŃul ofertat cu TVA 

inclus. 

Criteriul de atribuire va consta în respectarea condiŃiilor minime 

impuse în DocumentaŃia de atribuire şi oferta economică cu preŃul 

cel mai scăzut. 

În vederea prestării serviciilor, prestatorul efectuează sterilizarea 

câinilor de rasă comună, cu proprietar care solicită intervenŃia 

chirurgicală şi identificarea cu microcip subcutanat în baza unei 

cereri scrise. 

În vederea participării la program, prestatorul sterilizează 

câinii liberi pe domeniul public, îi identifică cu crotalie de 

culoare verde în urechea stângă şi microcip subcutanat apoi 

îi dă spre adopŃie prin semnarea formularului de adopŃie 

conform - Formular nr. 7 secŃiunea III. 

Prezentarea câinilor rasă comună la cabinetul veterinar se face 

de către proprietar sau viitorul adoptator. 



124 
 

Înaintea efectuării actului chirurgical, solicitantantul va semna o 

cerere scrisă obligatorie conform - Formularul nr. 6 secŃiunea III. 

În urma intervenŃiei chirurgicale animalul rămâne cazat 

postoperator în cadrul clinicii sau este supravegheat de proprietar 

sau adoptator strict pe spaŃiul privat. 

Tratamentul postoperator până la recuperarea integrală a câinilor 

rasă comună va fi asigurat de cabinetul medical- veterinar 

prestator. 

Mijloacele de identificare sunt: 

- Crotalii auriculare de formă rotundă şi culoare verde. Pe 

suprafaŃa crotaliei se va inscripŃiona numărul de identificare al 

câinelui şi iniŃialele cabinetului veterinar. Crotaliile se vor implanta 

in urechea stângă a câinelui de rasă comună pe faŃa externă 

pentru a fi vizibile. 

Numerele de identificare de pe crotalii vor fi compuse din 5 cifre 

cu incepere de la numărul 00001. 

- Microcip implantat subcutanat în zona cervicalî. 

Seriile de microcip şi crotalii vor fi înscrise în carnetul de sănătate 

al câinelui, cererea de sterilizare şi/sau formularul de adopŃie. 

Pentru obŃinerea sumelor aferente prestaŃiilor de servicii la finele 

fiecărei luni, prestatorul se obligă să prezinte următoarele 

documente: 

Pentru câinii cu stăpân: 

- declaraŃie pentru sterilizare (Formular nr. 6) cu numărul de 

microcip ataşat (microcip opŃional); 

- copia actului de identitate al proprietarului 
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- copie după carnetul de sănătate cu datele de identificare ale 

câinelui (microcip opŃional) 

Pentru câinii fără stăpân : 

- declaraŃie pentru sterilizare (Formular nr. 6) cu numărul de 

crotalie şi microcip ataşat. 

- copia actului de identitate al adoptatorului 

- formularul de adopŃie (Formular nr. 7) completat cu datele 

adoptatorului şi datele de identificare ale câinelui (număr de 

crotalie şi număr de microcip). 

- copie după carnetul de sănătate cu datele de identificare ale 

câinelui. 

SituaŃia de sfârşit de lună va fi prezentată sub formă de tabel 

semnat de medicul veterinar responsabil şi persoanele care au 

prezentat câinii la sterilizare şi va conŃine ca anexă documentele 

solicitate în prezentul caiet de sarcini. 

ASCSB va introduce în baza unică de date toŃi câinii care au 

trecut prin operaŃia de sterilizare şi identificare, precum şi datele 

de identificare ale proprietarilor (CNP, date C.I., adresa completă) 

conform documentelor de identificare (cerere/formular de 

adopŃie). 

 

Sef Serviciu Gestionarea Câinilor fără Stăpân 

DR. Med. Vet. 

Mugurel RăduŃ 

Şef birou relaŃii cu publicul 

Popa Dragoş 
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1. INFORMAłII GENERALE 

1.1.1 Beneficiar  

AdministraŃia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân 

Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-dul Th. Pallady nr. 262, sector 

3, Cod postal: RO 036069, Sector 3, telefon 021/312.95.55, 

021/312.95.10 cod fiscal 6929520, (denumită în cele ce urmează 

„Beneficiarul"). 

1.2. Descrierea procedurii 

Această documentaŃie este elaborată în vederea derulării 

procedurii de selecŃie pe baza de invitaŃie de participare 

(„Procedura”) organizată în baza prevederilor art. 16 al. 1, 35-38 

şi 56 din 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, art. 2 al. 2 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică din OUG nr. 34/2006, HCGMB  

nr......./.......pentru atribuirea de către Beneficiar a unui acord-

cadru de prestare de servicii medicale veterinare. 

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

Obiectivul general al acordului-cadru este reprezentat de 

sterilizarea câinilor de rasă comună cu proprietar cât şi a celor de 

rasă comună liberi pe străzi urmând reducerea drastică a 

înmulŃirii necontrolate a câinilor de rasă comună pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti. 

Termenul de valabilitate a acordului-cadru va fi de 2 ani. 
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3. CRITERIILE 

a) Criterii de calificare 

InformaŃii privind situaŃia personală: 

 

DeclaraŃie privind 

eligibilitatea 

 

CerinŃă obligatorie: 

Completarea şi prezentarea 

formularului ataşat-DeclaraŃie 

privind eligibilitatea 

DeclaraŃie privind 

neîncadrarea în situaŃiile 

prevăzute la art. 181 

 

CerinŃa obligatorie: 

Completarea şi prezentarea 

formularului ataşat 

-DeclaraŃie privind 

neîncadrarea în situaŃiile 

prevăzute la art. 181. 

- Formularul 5 

Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale: 

Act constitutiv CerinŃe obligatorii 

Depunerea de documente 

privind înregistrarea: 

Certificatul de înregistrare în 

registrul Unic al cabinetelor 

medicale veterinare cu sau 

fără personalitate juridică 

eliberat de Colegiul Medicilor 

Veterinari. 

Copie după CUI 
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Alte cerinŃe: CerinŃe obligatorii 

Atestat de liberă practică 

emis de Colegiul Medicilor 

Veterinari din România 

pentru titulari, asociaŃi şi 

angajaŃi. 

Capacitatea economico-financiară şi tehnică: 

InformaŃii privind situaŃia 

economico-financiară şi 

tehnică 

CerinŃe obligatorii 

BilanŃul la data de 

31.12.2008 si 30.06.2009 

AutorizaŃie sanitar-veterinară     

a spaŃiului unde îşi     

desfăşoară activitatea 

b) Criteriul de atribuire pentru încheierea acordului-cadru: 

Îndeplinirea condiŃiilor impuse de caietul de sarcini şi 

documentaŃia de atribuire şi oferta economică cu preŃul cel mai 

scăzut. 

4. REDACTAREA ŞI PREZENTAREA OFERTELOR 

Pot participa la procedura numai cabinete veterinare care au 

depus scrisoare de intenŃie pentru participarea la Programul de 

sterilizare a câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân. 

Nu sunt acceptate asocierile, de orice fel, între ofertanŃi. 

OfertanŃii vor depune ofertele direct la registratură, la sediul 

Beneficiarului, în original. 

Ofertele se vor depune cel mai târziu până la data şi ora 

prevăzute în invitaŃia de participare, la sediul Beneficiarului 
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comunicat în aceasta. Ofertele primite după această dată sau mai 

târziu faŃă de ora indicată nu vor fi luate în considerare. 

Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenŃa dintre 

ofertant şi Beneficiar se va face în limba română. Documentele 

furnizate de către ofertant pot fi redactate într-o altă limbă, însă 

trebuie însoŃite de o traducere autorizată în limba română. 

Traducerea în limba română va prevala în orice situaŃie. 

Fiecare ofertă completă va fi elaborată într-un exemplar original 

,redactat în limba română, marcate în mod clar "original". 

Ofertele vor conŃine Scrisoarea de înaintare, Formularul de ofertă 

şi documentele de calificare (inclusiv prezentarea ofertantului, 

declaraŃiile şi celelalte documente solicitate). 

Formularul de ofertă şi documentele de calificare trebuie 

prezentate atât pe suport hârtie cât şi pe suport CD, în format 

electronic (fişiere tip procesor de text sau, după caz, fişiere tip 

imagine rezultate în urma scanării documentelor originale). 

Documentele de calificare (în format hârtie şi electronic) şi 

Formularul de ofertă (în format hârtie şi electronic) vor fi introduse 

în plicuri separate, care se introduc apoi într-un singur plic 

(pachet) exterior marcat corespunzător. 

Ofertantul trebuie să sigileze originalul, iar plicurile interioare 

trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru 

a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care 

oferta respectivă este declarată întârziată. 

Documentele în format hârtie trebuie să fie tipărite sau scrise cu 

cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de 
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reprezentantul/reprezentanŃii autorizat/autorizaŃi să angajeze 

ofertantul, pe baza unei împuterniciri scrise, depusă de ofertant în 

oferta sa (formular prezentat în secŃiunea III). 

OfertanŃii au obligaŃia de a numerota şi de a semna fiecare 

pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor 

prezentate. 

Nu se acceptă oferte alternative. 

Toate ofertele primite după termenul limită de depunere sau la 

alte adrese vor fi returnate nedeschise. 

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina 

ofertantului. 

Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va 

menŃiona: 

a) "Oferta pentru achiziŃia de servicii sterilizare câini" 

b) "A nu se deschide înainte de data............, ora ............. " 

• Oferta tehnică şi financiară se va prezenta prin completarea 

Formularului de ofertă prezentat în secŃiunea III. 

Precizări: 

1. Fiecare ofertant este singur responsabil pentru obŃinerea 

acordului tuturor celor implicaŃi pentru prezentarea în cadrul 

propriei oferte şi utilizarea de către Beneficiar în cadrul procedurii 

de selecŃie a unor informaŃii confidenŃiale de natura celor 

solicitate pentru evaluare. 

2. Încheierea acordului-cadru cu unul sau mai mulŃi ofertanŃi nu 

poate fi considerată ca dând naştere unei obligaŃii a Beneficiarului 
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de a solicita (oricăruia dintre ofertanŃi) servicii medical veterinare 

sau pe toată durata de valabilitate a acordului. 

3. Prestarea efectivă a serviciilor medical veterinare solicitate în 

caietul de sarcini se va face exclusiv ca urmare a solicitării 

exprese a Beneficiarului şi numai după încheierea unui contract 

subsecvential corespunzător la acordul-cadru prin care să se 

specifice obiectul serviciilor prestate, acolo unde este cazul. 

4. -La încheierea contractelor sub secvenŃiale respective 

prestatorul nu are dreptul să solicite un alt nivel al tarifului cuvenit 

pentru serviciile sale, acesta fiind cel din cuprinsul acordului 

cadru, în conformitate cu oferta depusă la prezenta selecŃie şi în 

funcŃie de tipul de sterilizare ce urmează a fi prestate. 

OfertanŃii îşi pot modifica sau retrage ofertele, pe baza unei 

notificări scrise, depuse anterior datei limite de depunere, la 

sediul comunicatîin invitaŃie. 

Orice notificare privind modificarea sau retragerea ofertei va fi 

întocmită, sigilată, parafată şi depusă în conformitate cu 

prevederile de mai sus iar plicul respectiv va fi inscripŃionat 

suplimentar cu cuvintele "modificare" sau "retragere". 

Beneficiarul nu are nicio obligaŃie faŃă de ofertele sosite cu 

întârziere. Acestea vor fi respinse şi nu vor fi admise la evaluare. 

5. EVALUAREA OFERTELOR 

Deschiderea ofertelor se va face în data prevăzută în invitaŃie şi 

nu este publică. 
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Comisia de evaluare va trece la analiza ofertelor şi va determina 

clasamentul acestora, în baza criteriilor menŃionate. Rezultatul 

evaluării va fi comunicat conducerii Beneficiarului. 

În urma analizării rezultatelor evaluării, beneficiarul va selecta 

oferta economică cu preŃul cel mai scăzut. 

În vederea semnării acordului cadru, se va comunica în scris 

tuturor ofertanŃilor calificaŃi o invitaŃie de reofertare cu scopul 

alinierii ofertei la preŃul cel mai scăzut. 

Beneficiarul nu are obligaŃia de a încheia acordul-cadru cu 

niciunul dintre participanŃi, putând decide oricând până la 

momentul declarării câştigătorilor să anuleze procedura de 

achiziŃie, fără a datora pentru aceasta niciun fel de explicaŃii sau 

despăgubiri participanŃilor 

ObservaŃii: 

Se resping ofertele: 

1. irelevante în raport cu obiectul contractului; 

2. inacceptabile; 

Prin ofertă inacceptabilă se înŃelege oferta care: 

> a fost depusă după data şi ora limită de depunere a ofertelor 

� a fost depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunŃul 

de participare; 

> a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinŃele 

minime de calificare prevăzute ăn documentaŃia de atribuire; 

> constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, 

alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele 

motive: 
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 - în documentaŃia de atribuire nu este precizată în mod 

explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; 

 - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinŃele minime 

prevăzute în caietul de sarcini; 

> conŃine în propunerea financiară un preŃ care depăşeşte 

valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 

contractului de achiziŃie respectiv; 

> prezintă un preŃ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 

urmează a fi furnizat, executat sau prestat, iar justificările primite 

nu au fost concludente. 

� ofertantul nu acceptă remedierea viciilor de formă ale 

documentelor şi ofertelor prezentate; 

3. neconforme; 

Prin oferta neconformă se înŃelege oferta care: 

> nu satisface cerinŃele caietului de sarcini;  

> conŃine propuneri referitoare la clauzele contractuale care 

sunt în mod evident dezavantajoase pentru Beneficiar; 

> conŃine în cadrul propunerii financiare preŃuri care nu sunt 

rezultatul liberei concurenŃe şi care nu pot fi justificate; 

> ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările 

solicitate de Beneficiar sau în cazul în care explicaŃiile prezentate 

de ofertant nu sunt concludente; 

> ofertantul modifică prin răspunsurile la clarificări pe care le 

prezintă conŃinutul propunerii iar aceasta nu mai răspunde în mod 

substanŃial cerinŃelor din caietul de sarcini; 
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> ofertantul nu acceptă corectarea erorilor aritmetice la 

propunerea financiară; 

> se resping şi ofertele care, deşi răspund în mod substanŃial 

cerinŃelor prevăzute în caietul de sarcini, estimarea valorică a 

omisiunilor sau neconcordanŃelor, constatate în raport cu 

cerinŃele caietului de sarcini, reprezintă o valoare mai mare decât 

diferenŃa dintre preŃul prevăzut în oferta respectivă şi preŃul 

prevăzut în oricare altă ofertă considerată admisibilă de către 

comisia de selecŃie; 

> oferta depusă nu respectă perioada de valabilitate prevăzută 

de Beneficiar în documentaŃia de încheiere a acordului cadru. 

4. un ofertant a depus mai multe oferte în cadrul aceleiaşi 

proceduri. Ofertantul nu are dreptul în cadrul aceleiaşi proceduri 

să participe în asocieri, să depună o ofertă individuală şi o altă 

ofertă comună sau să depună o ofertă individuală şi să fie 

nominalizat ca sub contractant în cadrul unei alte oferte. 

5. neprezentarea unui document despre care în documentaŃia de 

încheiere a acordului cadru a fost menŃionat expres faptul că, în 

caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă 

completarea ulterioară; 

6. ofertantul deşi cunoştea cerinŃele a omis să prezinte mai mult 

de trei documente solicitate în cadrul documentaŃiei de încheiere 

a acordului cadru; 

Conflictul de interese 

1. Ofertantul nu are dreptul să: 

- participe în asocieri; 
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- depună o ofertă individuală şi o altă ofertă comună; 

- să depună o oferă individuală şi să fie nominalizat ca 

subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Ofertantul nu poate depune în cadrul aceleiaşi proceduri decât o 

singură ofertă. 

2. Nu au dreptul sa fie implicaŃi în procesul de evaluare a 

ofertelor următoarele persoane: 

> soŃ/soŃie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 

persoane care fac parte din consiliul de administraŃie/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanŃi; 

> persoane care deŃin parti sociale, părŃi de interes sau acŃiuni 

din capitalul subscris al unuia dintre ofertanŃi; 

> persoane aflate într-o situaŃie care, în mod obiectiv, induce 

dubii cu privire la asigurarea imparŃialităŃii pe parcursul procesului 

de evaluare a ofertelor. 

3. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndepliniri 

contractului persoane fizice sau juridice care: 

> au participat la întocmirea documentaŃiei de încheiere a 

acordului cadru; 

> au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în 

cadrul aplicării prezentei proceduri de selecŃie, pe parcursul unei 

perioade de cel puŃin 12 luni de la încheierea contractului 

subsecvent, sub sancŃiunea nulităŃii contractului respectiv pentru 

cauza imorală. 

 

 



136 
 

Costul ofertei 

Costul realizării ofertelor şi participării la procedură aparŃine 

exclusiv şi integral ofertanŃilor şi aceştia nu au dreptul să solicite 

în nicio situaŃie rambursarea de către Beneficiar, în tot sau în 

parte, a oricărui cost legat de întocmirea ofertelor şi participarea 

la procedură, indiferent de rezultatul acesteia şi indiferent dacă 

ofertele respective au fost respinse, declarate câştigătoare sau 

nu. Răspunsul la invitaŃia de participare şi depunerea ofertelor 

reprezintă acceptul irevocabil al ofertantului în legătură cu 

aceasta. 
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SECłIUNEA II 

FORMULARE 

 

SecŃiunea II conŃine formularele destinate, pe de o parte, să 

faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care 

o însoŃesc, şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de selecŃie 

examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor 

depuse. 

Fiecare candidat/ofertant care participă la procedura de selecŃie 

are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul 

acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 

persoanele autorizate. 
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FORMULARUL NR. 1 

OFERTANTUL                            Înregistrat la sediul Beneficiarului 

(denumirea/numele)                          nr.........../................... 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către............................................................................................. 

(denumirea Beneficiarului şi adresa completă) 

Ca urmare  a invitaŃiei de participare din ..............privind aplicarea 

procedurii de selecŃie pentru încheierea acordului-cadru................ 

(denumirea acordului-cadru)" 

noi .......................................................... vă transmitem alăturat 

următoarele: 

(denumirea/numele ofertantului/ofertanŃilor) 

 Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi 

într-un număr de.....copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însotesc oferta; 

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă 

satisface cerinŃele. 

 

Data completării ..................................  

 

Cu stimă,                                         Ofertant, 

(semnătura autorizată) 

 



139 
 

FORMULARUL Nr. 2 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(Denumirea/numele) 

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al................................. 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din 

procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice 

conform Codului penal art. 288-292, că în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti 

pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale 

pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt 

conduse de un administrator judiciar sau activităŃile mele 

comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obeictul unui aranjament 

cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele 

anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în 

una din situaŃiile prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale 

bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit până la 

data participării la procedura de selecŃie prezentă. 
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d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă 

a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere 

eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 

profesională. 

De asemenea, declar că la prezenta procedură: 

a) nu particip în asocieri de operatori economici, 

b) nu depun ofertă individuală şi o altă ofertă comună, 

c) nu depun ofertă individuală fiind şi nominalizat ca 

subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Subsemnatul declar că am luat cunoştinŃă de regulile şi condiŃiile 

de desfăşurare a procedurii prezentate în documentaŃia de 

încheiere a acordului cadru primită, inclusiv în ce priveşte 

costurile legate de redactarea ofertei şi participarea la procedura 

şi condiŃiile de încheiere şi executare a acordului-cadru, şi sunt 

de acord integral cu acestea, cu toate consecinŃele 

corespunzătoare. 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că Beneficiarul are dreptul de 

a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de..................... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 Data completării............ 

Operator economic, 

.........................(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL NR: 3 

OFERTANTUL 

........................... 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Către....................................... 

(denumirea Beneficiarului şi adresa completă) 

1. Examinând documentaŃia de încheiere a acordului cadru, 

subsemnaŃii reprezentanŃi ai ofertantului.................................... 

(denumirea/numele ofertantului) 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în 

documentaŃia mai sus menŃionată, să furnizam servicii de 

sterilizare prin încheierea unui acord-cadru. 

2.Prezentam oferta tehnică în conformitate cu prevederile 

Caietului de sarcini, cu următoarele date şi declarăm pe proprie 

răspundere că acestea sunt adevărate: 

3. În situaŃia în care oferta noastră va fi declarata câştigătoare ne 

angajam să încheiem un acord-cadru în baza căruia vom presta, 

la solicitarea expresă a Beneficiarului, servicii de sterilizare 

pentru un pret de:….(se completează în cifre şi litere) RON, 

exclusiv TVA. 

4. Ne angăjam să păstram acest preŃ ferm pe toată perioada de 

valabilitate a acordului-cadru. 

5. Ne angăjam să menŃinem această ofertă valabilă pentru o 

durată de 30 zile, respectiv până la data de ......, şi ea va rămâne 
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obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

6. Până la încheierea acordului-cadru această ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta 

noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

 

 

Data: ............/............./......... 

în calitate de .......................................legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele............................................................... 

(denumirea/numele ofertantului) 

(semnătura) 
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FORMULAR NR. 4 

 

ÎMPUTERNICIRE DE SEMNĂTURĂ 

 

Se va ataşa împuternicirea de semnătură pentru persoanele care 

vor semna oferta şi alte documentaŃii aferente acesteia 

(responsabilul de proiect, reprezentantul responsabilului de 

proiect etc, după caz), precum şi contractul de depozit bancar. 

 

 

 

Nume /Prenume ..............................................................  

Semnătura .......................................................................  

(persoanei sau persoanelor autorizate de ofertant) 

Data ............................................. 

Ştampila 
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FORMULAR Nr. 5 

OPERATOR ECONOMIC 

................................... 

(denumirea/numele) 

DECLARAłIE 

privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 

Subsemnatul(a)......................................................[se înserează 

numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de 

ofertant/candidat/concurent  la procedura de [se menŃionează 

procedura] pentru achiziŃia de......................................................... 

[se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau 

lucrării şi codul CPV], la data de............[se inserează data], 

organizată de.................................................................................. 

[se inserează numele autorităŃii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu 

sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile mele 

comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament 

cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele 

anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în 

una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale 

bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 
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în vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit până la 

data solicitată............. 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea 

definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus 

atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi 

corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

 ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este 

conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 

 

Operator economic, 

................................. 

semnătura autorizată 
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FORMULAR Nr. 6 

 

DECLARAłIE DE STERILIZARE 

Subsemnatul........................................,născut(ă) la data de........ 

în oraşul.............judeŃul..........domiciliat(ă) în..............., str............ 

nr........,bl......,sc....,ap.....,judeŃul (sectorul).........legitimat cu CI/BI 

seria.......nr....................eliberat de......................la data de............  

CNP..........................,prezint câinele rasă comună, 

culoare...........................,sex...........,vârsta........... în vederea 

sterilizării şi indentificării cu microcip şi/sau crotalie 

Accept tratamentul postoprator 

- Mă prezint cu animalul la scoaterea firelor în termen de 10 zile  

- Accept identificarea câinelui cu microcip şi/ sau crotalie  

- Prezint medicului veterinar copii după documentul de identitate 

(CI/BI) şi carnetul de sănătate al câinelui. 

- Semnez şi îmi asum formularul de adopŃie conform OUG nr. 

155/2001, Anexa nr. 4 (modificat) 

- Accept introducerea datelor de identificare în baza unică de 

date 

- Mă oblig să asigur condiŃiile de bunăstare ale câinelui 

- Mă oblig să anunuŃ ASCSB în cazul agresivităŃiii câinelui sau în 

cazul în care nu îl mai doresc. 

Data                                                                             Semnătura 

*spaŃiu pentru lipirea                       *spaŃiu pentru notarea nr 

colajului serie microcip                       crotaliei auriculare 
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FORMULAR NR: 7 

FORMULAR DE ADOPłIE 

 

CABINET MEDICAL VETERINAR_____________________ 

DECLARAłIE-ANGAJAMENT nr._____________/___________ 

Subsemnatul(a)_______________________________domiciliat 

în___________________,str.________________Nr.____bl.__,et.

__,ap.__,sc.__judeŃul/sectorul______,telefon_______________ 

Posesor/posesoare al BI/CI seria_______nr._____________ 

eliberat(ă) de______________la data de__________________ 

Mă angajez să adopt câinele cu numărul de crotalie şi 

microcip_____________luat de pe str._________________ 

Nr.____Bl.____sector_____.localitatea Bucurreşti în următoarele 

condiŃii: 

1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

2.să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care 

se impune intervenŃia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

să anunŃ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul 

decesului sau al înstrăinarii câinelui; 

să nu abandonez câinele, să anunŃ apariŃia manifestărilor 

agresive iar în cazul în care nu îl mai doresc să îl predau 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

Data 

Semnătura adoptatorului,       Semnătura reprezentantului UnităŃii 

medical veterinare Prestatoare, 
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SECłIUNEA III 

ACORD-CADRU DE SEVICII 

Nr......./......... 

1. În temeiul prevederilor art. 16 al. 1, 35-38, 56 din OUG 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, coroborate cu dispoziŃiile art 2 al.2 din HG 

nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 

publica din OUG nr. 34/2006, 

 

Între 

 

AdministraŃia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân 

Bucureşti adresa b-dul Theodor Pallady nr. 262, sector 3 

Bucureşti, telefon/fax 021/3129510 cod fiscal 6929520, cont 

trezorerie ................., reprezentat prin Simona Panaitescu, având 

funcŃia de director şi Elena Pop, având funcŃia de contabil şef în 

calitate de " promitent achizitor", 

 

şi 

.....................................................................................(denumirea) 

adresa................................................telefon/fax.............................

numărul de înmatriculare.............cod fiscal........................... cont 

(trezorerie, 

bancă)..........................................................reprezentat 
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prin.............................. (denumirea conducătorului),funcŃia........... 

în calitate de "promitent prestator", 

a intervenit prezentul acord-cadru de prestări servicii medical 

veterinare, denumit în continuare "acord". 

2. Scopul acordului cadru 

2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă prestarea de servicii de 

sterilizare a câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân, după 

caz, de pe raza Municipiului Bucureşti, de către cabinete 

veterinare alcătuite din medici veterinari de liberă practică 

organizaŃi în condiŃiile lg. nr. 160/1998 care îşi desfăşoară 

domeniul de activitate pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti 

2.3 Prestarea efectivă a serviciilor de sterilizare a câinilor cu sau 

fără stăpân se va face exclusiv ca urmare a solicitării exprese a 

achizitorului şi numai după încheierea unui contract subsecvent 

corespunzător la prezentul acord. 

2.4 La încheierea oricărui contract subsecvent la prezentul 

acord, prestatorul e obligat să prezinte o copie a avizului de liberă 

practică pentru fiecare medic veterinar ce va presta servicii de 

sterilizare a câinilor. 

3. PreŃuri şi tarife 

3.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului, serviciile de 

sterilizare, preŃul...................Preturile conŃin TVA. 

3.2. Tariful prevăzut la art. 3.1 este ferm pe toată perioada de 

valabilitate a prezentului acord, raportat la numărul câini 

sterilizaŃi. 
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3.3. Plata se face doar pentru serviciile de sterilizare prestate 

efectiv de către prestator în baza contractelor subsecvente 

încheiate ca urmare a solicitărilor achizitorului prezentului acord 

negenerând nicio obligaŃie financiară pentru achizitor. 

3.4 încheierea acordului nu poate fi considerată ca dând naştere 

unei obligaŃii a achizitorului de a solicita anumite servicii 

veterinare sau un anumit număr de ore, pe an sau pe toată durata 

de valabilitate a acordului. 

3.5 Plata tarifelor se va face lunar, în baza facturii fiscale emise 

de către prestator. Factura va avea ataşate documentele 

solicitate în caietul de sarcini, incluzând serviciile prestate în luna 

în cauză. Factura se emite în primele 10 zile ale lunii pentru 

prestaŃiile lunii anterioare şi va cuprinde informaŃiile prezentate în 

anexa la prezentul acord cadru. 

4. Durata  

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 2 ani. 

ObligaŃiile promitentului-prestator 

5.1 Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să 

respecte cel puŃin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, 

anexă la prezentul acord-cadru. 

5.2 -Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel 

cum au fost prevăzute în acordul - cadru, ori de câte ori 

autoritatea solicită acest lucru. 

5.3 -Promitentul-prestator se obligă să despăgubească 

promitentul – achizitor împotriva oricăror: 
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a) reclamaŃii şi acŃiuni injustiŃie, ce rezultă din încălcarea unor 

drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile 

sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 

şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 

aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă 

din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

5.4)-Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau 

parŃial obligaŃiile asumate prin prezentul acord-cadru 

6. ObligaŃiile promitentului achizitor 

6.1 Promitentul achizitor se obligă să plătească preŃul serviciilor 

către prestator în termenul convenit, respectiv 30 zile de la 

emiterea facturii. 

7. Comunicări 

7.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. 

2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul 

transmiterii cât şi în momentul primirii 

7.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, 

telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a 

primirii comunicării 

8. Documentele acordului cadru: 

a) propunerea tehnică  

b)propunerea financiară  

c)caietul de sarcini 
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9. încetarea acordului cadru 

9.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 

- prin ajungerea la termen 

- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun 

obligaŃii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri 

valorice  

(2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

- prin acordul de voinŃă al părŃilor; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau 

îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate prin 

prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare 

prealabilă de.... zile a părŃii în culpă. 

10. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării 

prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluŃiona pe cale 

amiabilă. 

 PărŃile au convenit să încheie azi.............prezentul acord-

cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Promitent-achizitor, 

(semnături autorizate) 

LS 

Promitent-prestator, 

(semnături autorizate) 

LS 

ACHIZITOR 

 

PRESTATOR, 
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SECłIUNEA IV 

Contract subsecvent de prestări de servicii sterilizare câini 
 

Preambul 

Având în vedere Acordul-cadru încheiat în baza art.16, 35-38 şi 

56 din OUG nr.34/2006, art. 2 HG nr. 925/2006 şi referatul de 

necesitate nr.3390/14.09.2009 

părŃile au convenit, de comun acord încheierea prezentului 

contract subsecvent. 
 

1. PărŃi contractante 

între AdministraŃia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân 

Bucureşti adresa b-dul Theodor Pallady nr. 262, sector 3 

Bucureşti, telefon/fax 021/3129510 cod fiscal 6929520, cont 

trezorerie .................. reprezentat prin Simona Panaitescu, având 

funcŃia de director şi Elena Pop, având funcŃia de contabil şef în 

calitate de "achizitor", 
 

Şi 

…………………………….adresa sediului......................................, 

telefon/fax...................numărul de înmatriculare........cod fiscal 

.......................,cont (trezorerie, banca),.......................reprezentat 

prin.................funcŃia................................. în calitate de prestator, 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

2. DefiniŃii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi 

astfel:  
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a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul contract; 

c) preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către 

achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 

d) servicii sterilizare câini de rasă comună cu proprietar şi fără 

proprietar;  

e) forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu 

caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se 

află în afara controlului oricărei părŃi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhuativă, ci enunŃiativă. Nu este 

considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, 

cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezintă 

zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit 
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Clauze obligatorii 

2. Obiectul contractului 

 Prin încheierea prezentului contract prestatorul îşi asumă 

obligaŃia de a steriliza câini de rasă comună cu proprietar,la 

cererea acestora, sau fără propietar la cererea viitorilor 

adoptatori, pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti. 

3. PreŃul contractului 

3.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preŃul convenit 

prin acordul cadru. 

3.2 PreŃul convenit pentru îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 

prezentul contract, conform ofertei financiare, plătibil prestatorului 

de către achizitor, este stabilit în moneda unica lei/mascul sau 

femela. 

4. Plata preŃului contractului 

4.1 Plata se face doar pentru serviciile de sterilizare şi identificare 

a câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân, încheierea 

prezentului contract negenerând nicio altă obligaŃie financiară 

pentru achizitor.  

4.2. Modul în care vor fi redactate facturile este cuprins în anexa 

la prezentul contract precum şi la acordul cadru corespondent. 

5. Durata contractului 

5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă 1 an de la 

semnarea acestuia. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 



156 
 

1. propunerea tehnică (după caz, cea îmbunătăŃită la reluarea 

competiŃiei) 

2. propunerea financiară 

3. caietul de sarcini 

7.ObligaŃiile principale ale prestatorului 

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul 

prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în 

conformitate cu obligaŃiile asumate. 

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi 

sau performanŃele prezentate în propunerea tehnică, anexă la 

contract. 

7.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul 

împotriva oricăror:  

i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor 

drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamente materiale, instalaŃii sau 

utilaje folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziŃionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 

aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă 

din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

8. ObligaŃiile principale ale achizitorului 

8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în 

prezentul contract pentru serviciile prestate. 

8.2- Achizitorul se obligă să recepŃioneze serviciile prestate în 

termenul convenit. 
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8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în 

termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. 

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile 

de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are 

dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 

onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel 

mai scurt timp posibil 

9. Verificări 

9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a 

serviciilor 

9.2 Verifăcările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile 

prezentul contract. 

10. ModalităŃi de plată 

10.1 Achizitorul are obligaŃia de a efectua plata către prestator 

în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea facturii. 

10.2 Plata se va efectua în baza facturii însoŃite de 

documentele solicitate în acordul cadru pentru fiecare exemplar 

canin sterilizat. 

11. SancŃiuni pentru neandeplinirea culpabilă a obligaŃiilor 

11.1. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen 

de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la pct. 10, la 

solicitarea prestatorului, achizitorul are obligaŃia de a plaŃi o 

penalitate de 0,1%/zi de întârziere din valoarea facturii. 
 

12. Rezilierea contractului 

12.1. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract 

de către una dintre părŃi da dreptul părŃii lezate de a cere 

rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
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12.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral 

prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariŃia unor 

circumstanŃe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în 

asa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 

legii şi interesului public. 

Clauze specifice 

13. Alte responsabilităŃi ale prestatorului 

13.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile 

prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitatecu propunerea 

sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să 

asigure resursele umane, materialele, instalaŃiile, echipamentele 

şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia 

serviciilor şi este răspunzător atât de siguranŃa tuturor 

operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 

calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

14. Alte responsabilităŃi ale achizitorului 

14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului 

orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a cerut în 

propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii 
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contractului. 

15. RecepŃie şi verificări 

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a 

serviciilor penjfc stabili conformitatea lor cu prevederile din 

propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile 

din prezentul contract. Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în 

scris, prestatorului identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi 

pentru acest scop. 

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare 

16.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea 

serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de Ia semnarea 

contractului. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă 

costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părŃile 

vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor 

adăuga la preŃul contractului. 

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este 

cazul, oricare fază acestora prevăzută a fi terminată într-o 

perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părŃi, termen care se calculează de la data 

începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 
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i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, 

sau 

ii) alte circumstanŃe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel 

decât prin încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părŃile 

vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna 

un act adiŃional. 

17. Ajustarea preŃului contractului5 

17.1 - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor 

prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, 

anexă la contract. 

17.2- PreŃul contractului nu se ajustează. 

18. ForŃa majoră 

18.1- ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de 

îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acŃionează. 

18.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de 

acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 

18.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia 

de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie 

în vederea limitării consecinŃelor. 
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18.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia 

de a notifica celeilalte părŃi încetarea cauzei acesteia în maximum 

15 zile de la încetare. 

18.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va 

acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretindă celeilalte 

daune-interese. 

19. SoluŃionarea litigiilor 

19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru 

a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 

achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a 

României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România. 

20. Limba care guvernează contractul 

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română 

Comunicări 

21.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului contra trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice 

document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 

cât şi în momentul primirii. 
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21.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, 

telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

22. Legea aplicabilă contractului 

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 PărŃile au înŃeles să încheie azi.............. prezentul contract în 

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Achizitor, 

(semnătura autorizată)                                                                     

Prestator, 

(semnătura autorizată)                 
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ANEXA LA Contractul- subsecvent nr... 

 

Prezenta anexă, parte integrantă a contractului subsecvent şi 

cuprinde îndrumări cu privire la facturile emise de prestator 

l.Depunerea facturilor 

În facturile emise lunar va fi specificat numărul de masculi 

sterilizaŃi şi nr. de femele sterilizate. 

2.Tarife facturabile 

Achizitorul se obligă sa plătească prestatorului, serviciile de 

sterilizare, cu sumele din oferta câştigătoare, cu tot cu TVA. 

3. Depunerea documentelor: 

Pentru câinii cu stăpân; 

- declaraŃie pentru sterilizare (Formular nr.6) cu numărul de 

microcip ataşat (microcip opŃional); 

- copia actului de identitate al proprietarului 

- copie după carnetul de sănătate cu datele de identificare ale 

câinelui(microcip opŃional), 

Pentru câinii fără stăpân  

- declaraŃie pentru sterilizare (Formular nr. 6) cu numărul de 

crotalie si microcip ataşat . 

- copia actului de identitate al adoptatorului 

-Formularul de adopŃie completat cu datele adoptatorului şi datele 

de identificare ale câinelui (număr de crotalie şi număr de 

microcip - Formular nr.7). 

- copie după carnetul de sănătate cu datele de identificare ale 

câinelui, 
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4. Formatul facturilor 

I. Facturile vor include o prezentare a serviciilor totale facturate, 

conform următorului model: 

- numele cabinetului 

- numărul de masculi ori femele; 

- tarif/femela sau mascul; 

- numărul sterilizărilor de femele cumulat lunar 

- numărul sterilizărilor de masculi cumulat lunar 

 

ACHIZITOR                                                             PRESTATOR 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind îmbunătăŃirea proceselor şi simplificarea procedurilor de 

lucru ale registrului de riscuri la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni – DirecŃia Integrare Europeană; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare 

şi ale art. 5 alin. (1) lit. f) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului  

nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a 

fondurilor de cofinanŃare aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 8 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă demararea participării Municipiului 

Bucureşti la proiectul „ÎmbunătăŃirea proceselor şi simplificarea 

procedurilor de lucru ale registrului de riscuri la nivelul 

Municipiului Bucureşti” şi cheltuielile aferente proiectului. 

 Art. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă 

de 1.368.049,85 lei, inclusiv TVA din care: 

a) valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.150.915,00 lei, 

fără TVA. 

 b) valoarea neeligibilă a proiectului în sumă de 217.134,85 

lei, reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată 

 (2) Suma reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată se 

decontează Municipiului Bucureşti după efectuarea acestei 

cheltuieli, din bugetul de stat. 

 Art. 3 Se aprobă asistenŃa financiară nerambursabilă 

solicitată în sumă de 1.127.897,90 lei. 

 Art. 4 Se aprobă contribuŃia Municipiului Bucureşti pentru 

cofinanŃarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă 

totală a proiectului, fără TVA, în sumă de 23.018,30 lei. 

 Art. 5 Se aprobă sumele necesare pentru finanŃarea tuturor 

cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate, pentru 

asigurarea implementării optime a proiectului. 
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 Art. 6 Proiectul de finanŃare se va supune  aprobării 

Comitetului Municipal Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 17 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind eficientizarea comunicării în cadrul Comitetului 

Municipiului Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă cu scopul 

reducerii riscurilor generate de calamităŃile naturale şi antropice 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni – DirecŃia Integrare Europeană; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare 

şi ale art. 5 alin. (1) lit. f) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului  

nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate României de către Comunitatea Europeană precum şi a 

fondurilor de cofinanŃare aferente acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 8 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă demararea participării Municipiului 

Bucureşti la proiectul „Eficientizarea comunicării în cadrul 

Comitetului Municipiului Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă cu 

scopul reducerii riscurilor generate de calamităŃile naturale şi 

antropice” şi cheltuielile aferente proiectului. 

 Art. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă 

de 1.373.503,95 lei, inclusiv TVA din care: 

a) valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.154.205,00 lei, 

fără TVA; 

b) valoarea neeligibilă a proiectului în sumă de 219.298,95 lei, 

reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată. 

(2) Suma reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată se 

decontează Municipiului Bucureşti după efectuarea acestei 

cheltuieli, din bugetul de stat. 

 Art. 3 Se aprobă asistenŃa financiară nerambursabilă 

solicitată în sumă de 1.131.120,90 lei. 

 Art. 4 Se aprobă contribuŃia Municipiului Bucureşti pentru 

cofinanŃarea proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă 

totală a proiectului, fără TVA, în sumă de 23.084,10 lei. 

 Art. 5 Se aprobă sumele necesare pentru finanŃarea tuturor 

cheltuielilor până la rambursarea sumelor solicitate, pentru 

asigurarea implementării optime a proiectului.  
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 Art. 6 Proiectul de finanŃare se va supune  aprobării 

Comitetului Municipal Bucureşti pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 18 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E: 

privind participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, 

la proiectul cu finanŃare nerambursabilă I SPEED (Politici sociale 

informaŃionale pentru o dezvoltare economică europeană 

sustenabil) în cadrul Programului OperaŃional Interreg IV C 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni – DirecŃia Integrare Europeană; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃia cu Uniunea 

Europeană, raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei 

pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit. a) şi art. 45 alin. 2 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă ŞT E: 
 

  Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti, în 

calitate de partener, la proiectul cu finanŃare nerambursabilă  I 

SPEED (Politici sociale informaŃionale pentru o dezvoltare 

economică sustenabilă) în cadrul  Programului OperaŃional 
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Interreg IV C. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

documentele necesare implementării proiectului I SPEED.   

 Art. 3 (1) Se alocă din bugetul propriu al  Municipiului 

Bucuresti suma de 404.880 lei necesară pentru derularea 

proiectului I SPEED. 

 (2) Valoarea totală a proiectului este de 404.880 lei, 

inclusiv TVA din care:  

a) valoarea eligibilă a proiectului este de 327.953 lei, fără TVA. 

b) valoarea neeligibilă a proiectului în suma de 76.927 lei 

reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată. 

 Art. 4 Contributia Municipiului Bucuresti pentru cofinantarea 

proiectului în procent de 2% din valoarea eligibilă totală a 

proiectului, fără TVA este de 6.559 lei. 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 19 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “InstalaŃii de încălzire 

şi gaze la cimitirele: Dămăroaia, Colentina, Sfânta Vineri, 

Metalurgiei, Izvorul Nou, Străuleşti II” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare Urbană şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finanŃe, raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul Comisiei 

de ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei învăŃământ, 

cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizele Consiliului Tehnico - Economic nr. 155, 

156, 157, 163, 164 / 13.11.2007 şi nr. 3/19.01.2010; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi   

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „InstalaŃii de 

încălzire si gaze la cimitirele: Dămăroaia, Colentina, Sfânta Vineri, 

Metalurgiei, Izvorul Nou, Străuleşti II”, prevăzuŃi în anexele 1, 2, 3, 

4, 5 şi 6. 

 Art. 2 FinanŃarea proiectului prevăzut la art.1 se realizează 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 Anexele nr. 1 - 6  fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 20 
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ANEXA  NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 20/2010 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Ai investiŃiei 

„INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV CIMITIR DĂMĂROAIA” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 86.733 RON fără TVA 103213 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 20.410 EURO fără TVA 24.288 EURO cu TVA 

   

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 45.912 RON fără TVA 54.635 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 10.804 EURO fără TVA 12.857 EURO cu TVA 

   

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 8313 RON fără TVA 9892 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 1956 EURO fără TVA 2328 EURO cu TVA 
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CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 15.298 RON fără TVA 18.205 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 3600 EURO fără TVA 4284 EURO cu TVA 

   

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 9349 RON fără TVA 11125 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 2200 EURO fără TVA 2618 EURO cu TVA 

   

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

4462 RON fără TVA 5310 RON cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

1050 EURO fără TVA 1250 EURO cu TVA 

   

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 3400 RON fără TVA 4045 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 800 EURO fără TVA 952 EURO cu TVA 

   

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 LUNI  
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Curs schimb EURO/RON: 4,2495   

EŞALONAREA INVESTIłIEI:   

 

 PROIECTARE 

ASISTENłĂ TEHNICĂ + AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL  

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 32.509 RON 54.224 - 86.733 103.212 
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ANEXA  NR. 2 LA H.C.G.M.B. NR. 20/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

„INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV CIMITIR COLENTINA” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 73.743 RON fără TVA 87.754 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 17.353 EURO fără TVA 20.650 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 36.639 RON fără TVA 43.600 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 8.622 EURO fără TVA 10.260 EURO cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 7.569 RON fără TVA 9.007 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 1.781 EURO fără TVA 2.119 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 15.298 RON fără TVA 18.205 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 3600 EURO fără TVA 4.284 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 6.374 RON fără TVA 7.585 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 1.500 EURO fără TVA 1.785 EURO cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 4.462 RON fără TVA 5.310 RON cu TVA 
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TEHNICĂ 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

1.050 EURO fără TVA 1.250 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 3.400 RON fără TVA 4.046 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 800 EURO fără TVA 952 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 luni  

   

Curs schimb EURO/RON: 4,2495   

EŞALONAREA INVESTIłIEI:   

 

 PROIECTARE 

ASISTENłĂ TEHNICĂ + AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL  

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 29.534 RON 44.209 - 73.743 87.754 
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ANEXA  NR. 3 LA H.C.G.M.B. NR. 20/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

„INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV CIMITIR SFÂNTA VINERI” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 123.779 RON fără TVA 147.297 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 29.128 EURO fără TVA 34.662 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 75.492 RON fără TVA 89.835 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 17.765 EURO fără TVA 21.140 EURO cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 14.928 RON fără TVA 17.764 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 3.513 EURO fără TVA 4.180 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 19.123 RON fără TVA 22.756 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 4.500 EURO fără TVA 5.355 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 6.374 RON fără TVA 7.585 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 1.500 EURO fără TVA 1.785 EURO cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 4.462 RON fără TVA 5.310 RON cu TVA 
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TEHNICĂ 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

1.050 EURO fără TVA 1.250 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 3.400 RON fără TVA 4.046 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 800 EURO fără TVA 952 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 luni  

   

Curs schimb EURO/RON: 4,2495   

EŞALONAREA INVESTIłIEI:   

 

 PROIECTARE 

ASISTENłĂ TEHNICĂ + AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL  

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 33.359 RON 90.420 - 123.779 147.297 
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ANEXA  NR. 4 LA H.C.G.M.B. NR. 20/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

„INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV CIMITIR IZVORUL NOU” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 75.953 RON fără TVA 90.384 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 17.874 EURO fără TVA 21.270 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 37.814 RON fără TVA 44.999 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 8.899 EURO fără TVA 10.590 EURO cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 6.905 RON fără TVA 8.217 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 1.625 EURO fără TVA 1.934 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 16.998 RON fără TVA 20.228 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 4.000 EURO fără TVA 4.760 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 6.374 RON fără TVA 7.585 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 1.500 EURO fără TVA 1.785 EURO cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 4.462 RON fără TVA 5.310 RON cu TVA 
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TEHNICĂ 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

1.050 EURO fără TVA 1.250 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 3.400 RON fără TVA 4.046 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 800 EURO fără TVA 952 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 luni  

   

Curs schimb EURO/RON: 4,2495   

EŞALONAREA INVESTIłIEI:   

 

 PROIECTARE 

ASISTENłĂ TEHNICĂ + AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL  

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 31.234 RON 44.719 - 75.953 90.384 

 



184 
 

ANEXA  NR. 5 LA H.C.G.M.B. NR. 20/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

„INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV CIMITIR METALURGIEI” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 107.723 RON fără TVA 128.190 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 25.350 EURO fără TVA 30.167 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 60.713 RON fără TVA 72.248 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 14.287 EURO fără TVA 17.002 EURO cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 14.926 RON fără TVA 17.762 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 3.513 EURO fără TVA 4.180 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 17.848 RON fără TVA 21.239 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 4.200 EURO fără TVA 4.998 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 6.374 RON fără TVA 7.585 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 1.500 EURO fără TVA 1.785 EURO cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 4.462 RON fără TVA 5.310 RON cu TVA 
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TEHNICĂ 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

1.050 EURO fără TVA 1.250 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 3.400 RON fără TVA 4.046 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 800 EURO fără TVA 952 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 luni  

   

Curs schimb EURO/RON: 4,2495   

EŞALONAREA INVESTIłIEI:   

 

 PROIECTARE 

ASISTENłĂ TEHNICĂ + AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL  

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 32.084 RON 75.639 - 107.723 128.190 
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ANEXA  NR. 6 LA H.C.G.M.B. NR. 20/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

„INSTALAłIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI GAZE – CORP ADMINISTRATIV CIMITIR STRĂULEŞTI” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 205.370 RON fără TVA 244.390 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 47.760 EURO fără TVA 56.835 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 141.340 RON fără TVA 168.195 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ: 32.870 EURO fără TVA 39.115 EURO cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 38.290 RON fără TVA 45.565 RON cu TVA 

CHELTUIELI UTILAJE AFERENTE INSTALAłIILOR 8.905 EURO fără TVA 10.597 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 6.000 RON fără TVA 7.140 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 1.395 EURO fără TVA 1.660 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 530 RON fără TVA 631 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 123 EURO fără TVA 147 EURO cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 10.240 RON fără TVA 12.186 RON cu TVA 
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TEHNICĂ 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

2.381 EURO fără TVA 2.834 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 8.970 RON fără TVA 10.674 RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 2.086 EURO fără TVA 2.482 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 luni  

   

Curs schimb EURO/RON: 4,2495   

EŞALONAREA INVESTIłIEI:   

 

 PROIECTARE 

ASISTENłĂ TEHNICĂ + AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL  

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 25.740 RON 179.630 - 205.370 244.390 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii“ Închidere curte 

interioară columbar Crematoriul Vitan Bârzeşti” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare Urbană şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finanŃe, raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizul Consiliului Tehnico - Economic nr. 

4/19.01.2010; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Închidere 

Curte Interioară Columbar Crematoriu Vitan Bârzeşti”  prevăzuŃi 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea proiectului prevăzut la art.1 se realizează 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 21 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 21 / 2010 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
Ai investiŃiei ” 

Servicii de proiectare, execuŃie lucrări şi achiziŃionare dotări 
pentru “ÎNCHIDERE CURTE INTERIOARĂ COLUMBAR 

CREMATORIUL VITAN BÂRZEŞTI” 
 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 1,123,044.87 RON fără TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 265,806.26 EURO fără TVA 

  

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ 942,113.10 RON fără TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ 222,990.63 EURO fără TVA 

  

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 76,837.10 RON fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 18,186.73 Euro fără TVA 

  

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII  16,107.42 RON fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII  3,812.50 EURO fără TVA 

  

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

16,600.00 RON fără TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

3,929.09 EURO fără TVA 

  

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 51,796.33 RON fără TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 12,259.78 EURO fără TVA 

  

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI: 12 LUNI 

Curs schimb EURO / RON :4.2249  

EŞALONAREA INVESTIłIEI :  
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 PROIECTARE 

ŞI ASISTENłĂ 
TEHNICĂ + 

AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII + 
ORGANIZARE 

ŞANTIER 

C + M + UTILAJE + 
TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 
INVESTIłIE 

ANUL 1 215,261.21 RON 1,121,114.58 RON - 1,336,375.79 
RON inclusiv 

TVA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “Rampe de acces 

pentru persoane cu dizabilităŃi, în incintele din cimitirele şi 

crematoriile umane” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare Urbană şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finanŃe, raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizul Consiliului Tehnico – Economic nr. 71/ 

06.10.2009; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi   

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “Rampe de 

acces pentru persoane cu dizabilităŃi, în incintele din cimitirele  şi 

crematoriile umane” prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea proiectului prevăzut la art.1 se realizează 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 22 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 22 / 2010 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
Ai investiŃiei  

”RAMPE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂłI 
LOCOMOTORII” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 694.563 RON fără TVA 826.530 

RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 163.982 EURO fără TVA 195.139 

EURO cu TVA 

826530 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ 580.563 RON fără TVA 690.870 

RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII + MONTAJ 137.070 EURO fără TVA 163.113 

EURO cu TVA 

  

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 30.000 RON fără TVA 35.700 RON 

cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 7.080 Euro fără TVA 8.425 EURO cu 

TVA 

  

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII  

9.000 RON fără TVA 10.710 RON 

cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII  

2.130 EURO fără TVA 2.535 EURO 

cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 

ASISTENłĂ TEHNICĂ 

22.000 RON fără TVA 26.180 RON 

cu TVA 
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CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 

ASISTENłĂ TEHNICĂ 

5.230 EURO fără TVA 6.224 EURO 

cu TVA 

  

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 

NEPREVĂZUTE 

53.000 RON fără TVA 63.070 RON 

cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 

NEPREVĂZUTE 

12.510 EURO fără TVA 14.887 

EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI: 5 LUNI 

  

Curs schimb EURO / RON :4,2356  

EŞALONAREA INVESTIłIEI :  

 

 PROIECTARE 

ŞI 

ASISTENłĂ 

TEHNICĂ + 

AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII  

C + M + 

UTILAJE + 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE 

cu TVA 

(RON) 

ANUL 

1 

114.000 RON 543.963 RON 36.600 694.563 826.530 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Spitalul Clinic de 

Obstetrică şi Ginecologie Filantropia” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană şi 

al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finanŃe, raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizul Consiliului Tehnico - Economic nr. 

6/19.01.2010; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Spitalul 

Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia”, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea proiectului se va asigura din bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 23 
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 ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B NR. 23/27.01.2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICE 

ai obiectivului de investiŃii 

“Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Filantropia” 

 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

LEI 

1.989.527,00 RON fără 

TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

EURO 

463.038,00 EURO fără 

TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

LEI 

2.367.538,00 RON fără 

TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

EURO 

551.015,00 EURO fără 

TVA 

  

VALOAREA 

CONSTRUCłII+MONTAJ 

1.526.424,00 RON fără 

TVA 

VALOAREA 

CONSTRUCłII+MONTAJ 

355.256,00 EURO fără 

TVA 

  

DURATA DE REALIZARE A 

INVESTIłIEI 

6 LUNI 
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EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 

 C+M TOTAL INVESTIłIE 

ANUL 1 1.526.424,00 RON fără 

TVA 

1.989.527,00 RON fără 

TVA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â RE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “Extinderea - 

Modernizarea şi Echiparea Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – 

Maxilo – Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană şi 

al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finanŃe, raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizul Consiliului Tehnico - Economic nr. 

7/19.01.2010; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) şi 

art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “Extinderea - 

Modernizarea şi Echiparea Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – 

Maxilo – Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea proiectului se va asigura din bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti şi din alte surse legal constituite, 

inclusiv prin încheierea de contracte de concesiune de lucrări 

publice/servicii. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 24 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B NR. 24/27.01.2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICE 

ai obiectivului de investiŃii 

“Extinderea – Modernizarea şi Echiparea  

Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială 

”Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

LEI 

103.437.044,73 RON fără 

TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

EURO 

24.627.867,80 EURO fără 

TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

LEI 

123.090.083,23 RON fără 

TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

EURO 

29.307.162,69 EURO fără 

TVA 

  

VALOAREA 

CONSTRUCłII+MONTAJ 

89.871.962,05 RON fără 

TVA 

VALOAREA 

CONSTRUCłII+MONTAJ 

21.398.086,20 fără TVA 

  

DURATA DE REALIZARE A 

INVESTIłIEI 

5 ANI 
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EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 
 PROIECTARE ŞI 

ASISTENłĂ 
TEHNICĂ+AVIZE 
ŞI AUTORIZAłII 

C+M+UTILAJE+ 
TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL INVESTIłIE 

ANUL 
1 

2.779.913,58 RON - - 2.779.913,58 RON fără 
TVA 

ANUL 
2 

- 23.137.634,40 
RON 

- 2.779.913,58 RON fără 
TVA 

ANUL 
2 

694.978,00 43.542.203,71 
RON 

- 2.779.913,58 RON fără 
TVA 

ANUL 
3 

- 5.973.748,86 
RON 

- 2.779.913,58 RON fără 
TVA 

ANUL 
4 

- 11.947.497,70 
RON 

15.361.068,48 
RON 

2.779.913,58 RON fără 
TVA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “Extindere şi 

reabilitare parc Herăstrău”- nu se va depăşi limita parcului. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale, Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia 

ProtecŃia Mediului şi EducaŃie Eco-Civică şi al AdministraŃiei 

Lacuri, Parcuri şi Agrement; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de ecologie şi 

protecŃia mediului, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 Văzând avizul Consiliului Tehnico Economic nr. 

67/06.10.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 
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 În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 24/2007 

privind reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din  

intravilanul localităŃilor, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi   

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii “Extindere şi 

reabilitare parc Herăstrău”- nu se va depăşi limita parcului, 

prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 (1) Valoarea totală a investiŃiei prevăzută la art.1 este 

de 2.501.957,15 lei (581.850,50 euro).  

(2) FinanŃarea se va face din fonduri structurale nerambursabile 

de la Ministerul Mediului, AdministraŃia Fondului pentru Mediu, în 

sumă de 1.342.500 lei (312.209,30 euro), reprezentând  53,66 % 

din valoarea totală eligibilă a proiectului şi de la bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.159.457 lei (269.641,16 euro) 

reprezentând 46,34 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

ale proiectului şi va fi susŃinută: 
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a) financiar, din surse proprii în cuantum de 700.000 lei 

(162.790,69 euro); 

b)în natură, prin realizarea manoperei, în echivalentul a 459.457 

lei (106.850,47 euro). 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 25 
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Anexă la H.C.G.M.B nr. 25/27.01.2010 

 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi  

stadiului de fezabilitate pentru obiectivul 

“Extindere şi reabilitare parc Herăstrău 

- nu se va depăşi limita parcului”. 

 

 

 

- Valoarea totală a obiectivului de 

investiŃie: 

2.501.957,15 lei inclusiv 

TVA 

- ConstrucŃii-montaj (C+M) : 2.162.956,30 

- Durata de realizare: 5 luni  
- SuprafaŃa amenajată: 23.710 mp  
- SpaŃii verzi: 23.710 mp  

  

(curs valutar 1 EURO=4.3 lei)  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru execuŃia 

lucrărilor de consolidare la imobilului situat în 

B-dul Schitu Măgureanu nr.3, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcŃiilor existente, republicată şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

491/2009, privind aprobarea Programului de acŃiuni pe anul 2009 

pentru proiectarea şi execuŃia lucrărilor de consolidare la clădirile 

de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în 

clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici din 

documentaŃia tehnică, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

consolidarea imobilului situat în b-dul Schitu Măgureanu nr. 3, 

sector 5, prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea investiŃiei se asigură din transferuri de la 

bugetul statului pentru locuinŃele proprietate persoane fizice, din 

bugetul local pentru locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă administrate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti – AdministraŃia Fondului Imobiliar şi din 

sursele proprii ale proprietarilor persoane fizice şi juridice ai 

spaŃiilor cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 26 
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Anexa nr. 1  

la H.C.G.M.B.nr. 26/2010 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului  

Consolidare imobil situat în b-dul Schitu Măgureanu nr. 3, SECTOR 5 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii iulie 2006, este de 7.340.079 lei  

( inclusiv T.V.A.) din care valoarea C+M este de 5.816.576 lei (inclusiv T.V.A.) 
 Valori (inclusiv TVA) conform Deviz General proiect de consolidare actualizate la 

nivelul lunii august 2009 conform indicilor lunari ai preŃurilor de consum publicaŃi de 
Institutul NaŃional de Statistică  
Iulie 2006-august 2009 ( indice de actualizare IPC=1,189% 

 Total locuinŃe 
proprietate 
particulară 
(buget de 

stat) 

locuinŃe aflate 
în 

administrare 
C.G.M.B.-

A.F.I.(buget 
local) 

locuinŃe aflate 
în administrare 

agenŃi 
economici 

(surse proprii) 

S.A.D. aflate în 
administrare 

C.G.M.B.-A.F.I. 
(buget local) 

 100% 55,43% 23,06% 4,87% 16,64% 
Valoarea 
investiŃiei 
Total (lei) 

8.727.354 4.837.572 2.012.528 425.022 1.452.232 

din care 
C+M (lei) 

6.915.909 3.833.488 1.594.809 336.804 1.150.807 
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SuprafaŃa 
desfăŃurată 
(mp) 

2622 1453,37 604,63 127,71 436,30 

SpaŃii (nr.) 24 
apartamente 

16 
apartamente 

7 apartamente 1 apartament 2 

DirecŃia Generală de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană 
Director General 

Bogdan HREAPCĂ 

DirecŃia InvestiŃii 

Director Executiv 

Bogdan ŞOŞOACĂ 

. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică “Supralărgire Şoseaua Pipera” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice -  DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul 

Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea 

198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie 

de drumuri de interes naŃional, judeŃean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică 

“Supralărgire Şoseaua Pipera”, potrivit planurilor de situaŃie 
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prevăzute în anexa 1. 

 Art. 2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică “Supralărgire Şoseaua Pipera”, prevăzut la art.1, 

expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce 

constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică “Supralărgire 

Şoseaua Pipera”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi 

alocată din bugetul propriu al municipiului Bucureşti, în valoare de 

12.807.400 Euro (valoare medie, aproximativă), conform 

raportului de evaluare ce constituie anexa 2.  

 Art. 4 Suma prevăzută la art. 3 se virează de expropriator 

în termen de 90 zile de la data intrării in vigoare a prezentei 

hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului 

pentru lucrarea de utilitate publică “Supralărgire Şoseaua Pipera” 

prevăzută la art. 2 în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul 

procedurilor de expropriere, în condiŃiile legii. 

 Art. 5 Regularizarea documentaŃiilor cadastrale se va 

efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuŃie, fără a afecta dispoziŃiile prezentei hotărâri, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

 Art. 6 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 27 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică “PenetraŃie Bulevardul Timişoara” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice -  DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea 

198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie 

de drumuri de interes naŃional, judeŃean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 328/2006 privind 

aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice şi indicatorilor 

tehnico – economici aferenŃi proiectului ”PenetraŃie Bulevardul 

Timişoara”, modificată şi completată prin Hotărârea C.G.M.B. 

125/2007; 

 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică 

“PenetraŃie Bulevardul Timişoara”, potrivit planurilor de situaŃie 

prevăzute în anexa 1. 

 Art. 2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică “PenetraŃie Bulevardul Timişoara” prevăzut la 

art.1, expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce 

constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică “PenetraŃie 

Bulevardul Timişoara” suma globală estimată a despăgubirilor ce 

va fi alocată din bugetul propriu al municipiului Bucureşti, în 

valoare de 13.032.100 Euro (valoare medie, aproximativă) 

conform raportului de evaluare ce constituie anexa 2.  

 Art. 4 Suma prevăzută la art. 3 se virează de expropriator 

în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului 

pentru lucrarea de utilitate publică “PenetraŃie Bulevardul 

Timişoara” în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul 

procedurilor de expropriere, în condiŃiile legii. 

 Art. 5 Regularizarea documentaŃiilor cadastrale se va 

efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuŃie, fără a afecta dispoziŃiile prezentei hotărâri, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
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 Art. 6 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 28 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

366/2009 privind asocierea Municipiului Bucureşti cu Consiliul 

JudeŃean Ilfov, Oraşul Voluntari şi Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti în vederea finalizării obiectivului de investiŃii „Pasaj 

denivelat superior Pipera – Tunari” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), 

lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 366/2009 se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 1. Art.1.1 va avea următorul conŃinut:  

 „Art.1.1 ContribuŃia Sectorului 2 Bucureşti este de 40% din 

valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, din cofinanŃarea de 

15,29% din valoarea totală a proiectului, sumă ce va fi alocată din 

veniturile proprii ale Sectorului 2 Bucureşti.” 

 2. Art.1.3 va avea următorul conŃinut: 

 „Art.1.3 ContribuŃia Municipiului Bucureşti este de 100% din 

valoarea cheltuielilor neeligibile din valoarea totală a proiectului 

conform Actului adiŃional nr. 4 la Contractul nr. RO 2004/016 – 

772.04.01.01.01.10 şi anume 3.112.332,85 euro plus  Taxa pe 

Valoarea Adăugată, sumă ce va fi alocată din veniturile proprii ale 

Municipiului Bucureşti.” 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

366/2009 rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 29 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a 

unei hotărâri privind transmiterea imobilului (cazarma 1868) situat 

în str. Sectorului nr. 6, sector 3 din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local Sector 3, 

în vederea dezvoltării Complexului Sportiv „Voinicelul” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi 

Planificare Urbană - DirecŃia Administrare Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei învăŃământ, cultură, 

culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Potrivit Hotărârii C.G.M.B. nr. 265/2005 privind înaintarea 

către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri 

de Guvern privind transmiterea fără plată a Bazei Sportive 

„Voinicelul” – construcŃii şi teren – din domeniul public al statului 

şi din administrarea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării – Clubul 

Copiilor din sectorul 3 în domeniul public al municipiului 
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Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 1197/2005 

privind transmiterea, fără plată, a Bazei Sportive „Voinicelul” – 

construcŃii şi teren – din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării – Clubul Copiilor 

din sectorul 3 în domeniul public al sectorului 3 al municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, 

pentru Grupul Şcolar Industrial „Nicolae Teclu”; 

 łinând cont de prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), 

art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă înaintarea către Guvernului României 

a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern privind 

transmiterea imobilului (cazarma 1868) situat în str. Sectorului nr. 

6, sector 3 din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Apărării NaŃionale în domeniul public al Municipiului 
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Bucureşti şi administrarea Consiliului Local Sector 3, în vederea 

extinderii Complexului Sportiv „Voinicelul”. 

  (2) Imobilul (cazarma 1868), situat în str. Sectorului 

nr. 6, sector 3, este format din teren în suprafaŃă de 8928 mp şi 

construcŃii în suprafaŃă de 2806,94 mp şi se identifică conform 

planului Anexă scara 1: 2000, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă înaintarea către Guvernului României a 

propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern privind 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1197/2005 privind 

transmiterea, fără plată, a Bazei Sportive „Voinicelul” – construcŃii 

şi teren – din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului EducaŃiei şi Cercetării – Clubul Copiilor din sectorul 3 

în domeniul public al sectorului 3 al municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru Grupul 

Şcolar Industrial „Nicolae Teclu”, în sensul transmiterii Bazei 

Sportive „Voinicelul” – construcŃii şi teren - din domeniul public al 

statului şi administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local Sector 3. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 30 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Vitan Bârzeşti nr. 18, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 

1/1/2/14.01.2009/R/10.09.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr.184/ 2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 656/ 46/13.04.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 849036/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie a PMB: acord de principiu nr. 

13929/2009; 

- Certificatul de urbanism nr. 1676/49605/13.11.2009, eliberat de 

Primăria Sector 4, Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile:  
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- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi  

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Şos. Vitan 

Bârzeşti nr. 18, sector 4, pentru o suprafaŃă de teren S=16200,00 

mp., teren proprietate persoană fizică. 

 Conform Planului Urbanistic General al Municipiul 

Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul 

se încadrează în Zona L3a - zonă destinată locuinŃelor colective. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi:POT max = 30%;CUT 

max = 1; Rmaxh = P+3E-P+5E. 
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 CondiŃii de construire aprobate:   

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax= 30%; CUTmax= 

1,2; Rmaxh=S+P+4E. 

 FuncŃiuni aprobate: locuinŃe, showroom, servicii. 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 Art. 3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor  aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 31 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2009  

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Pasaj 

subteran PiaŃa Presei Libere" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Directiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice.  

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finante şi raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură urbană 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizul Consiliului Tehnico – Economic nr.9/ 

19.01.2010. 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H OT Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 202/2009 privind 
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aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Pasaj subteran PiaŃa 

Presei Libere" se modifică conform anexei care face parte din 

prezenta hotărâre. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

202/2009 rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 32 
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Anexă la H.C.G.M.B. NR.32/2010 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului “Pasaj subteran PiaŃa Presei Libere” 

 

 

1.VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA - 92.980.310 RON 

- 22.438.440.Euro 

din care: 

lucrări de construcŃii montaj 

în preŃuri curs valutar 4,1762 Ron/Euro 

79.494.50 RON 

19.270.350 Euro 

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI  

- ANUL I 30.683.502 RON 

7.347.230 Euro 

din care C+M 26.233.107 RON 

6.281.570Euro 

ANUL II 62.296.808.RON 

15.091.210 Euro 

din care C+M 53.260.943 RON 

12.988.780 Euro 

3. CAPACITĂłI  

Principalii indicatori tehnici ai investiŃiiei  

Lungime pasaj rutier subteran 200,0 m 

Lungime rampe 2x140,0 m 

SuprafaŃă carosabil 20.000,0 mp 

SuprafaŃă trotuare şi piste pentru 6500,0 mp 
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biciclişti 

SuprafaŃă spaŃii verzi 8.200,0 mp 

Protejări devieri reŃele edilitare 3.400,0 mp 

SpaŃii R.A.T.B. 4 buc 

4. Durata investiŃiei 18 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr.381/2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii” Spitalul 

Clinic Colentina Pavilion cu Centru Pilot “Stroke Unit “ şi SecŃii 

Chirurgicale S+D+P+7e “ 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare InvestiŃii si Planificare Urbană; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I Articolul nr. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 381/2009 se 
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modifică şi va avea următorul cuprins: “FinanŃarea proiectului se 

va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi/sau alte 

surse legal constituite, inclusiv prin încheierea de contracte de 

concesiune de lucrări publice/servicii ”. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. 

nr.381/2009 rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 33 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 385/2009 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii“Extindere 

Spital Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare Urbană; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr.385/2009 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:“FinanŃarea proiectului se 
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va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi/sau alte 

surse legal constituite, inclusiv prin încheierea de contracte de 

concesiune de lucrări publice/servicii ”. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

385/2009  rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 34 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 de a cumpăra 

pentru şi în numele Municipiului Bucureşti imobile de pe piaŃa 

liberă cu destinaŃia de locuinŃe sociale în vederea repartizării 

acestora şi de a înfiinŃa o societate comercială pe acŃiuni în 

vederea administrării acestora 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Administrare Patrimoniu;  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3),   

art. 81 alin. (2) lit. f), lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) În scopul satisfacerii cererilor de atribuire de 

locuinŃe sociale, începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să 

cumpere pentru şi în numele Municipiului Bucureşti imobile de pe 
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piaŃa liberă, situate exclusiv pe raza administrativ - teritorială a 

Municipiului Bucureşti şi de a le repartiza. Administrarea acestor 

imobile se va face în mod direct sau prin intermediul unei 

societăŃi comerciale pe acŃiuni. 

(2) Sursele financiare necesare achiziŃionării bunurilor imobile - 

locuinŃe şi/sau terenuri, care vor face parte din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, vor fi asigurate de către Consiliul Local al  

Sectorului 1.  

(3) Bunurile imobile – locuinŃe achiziŃionate în conformitate cu 

alin. (1) vor avea destinaŃie exclusivă de locuinŃe sociale, 

respectându-se prevederile legale referitoare la repartizarea 

acestora. 

 Art. 2 (1) Bunurile prevăzute la art.1 alin. (1) vor fi 

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 1. 

(2) În vederea asigurării unui nivel de serviciu corespunzător al 

administrării imobilelor ce vor fi achiziŃionate, se împuterniceşte 

Consiliul Local al Sectorului 1 să înfiinŃeze o societate comercială 

pe acŃiuni. 

(3) Societatea comercială va avea ca principal obiect de activitate 

administrarea bunurilor imobile achiziŃionate de către Consiliul 

Local al Sectorului 1. 

(4) Administrarea se va realiza în baza unui contract de 

administrare încheiat între societate şi locatari. 

(5) Consiliul General al Municipiului Bucureşti va retrage societăŃii 

comerciale dreptul de administrare numai în cazul în care 

aceasta nu respectă condiŃiile prevăzute în contractul cadru de 

administrare. În această situaŃie administrarea locuinŃelor va fi 
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asigurată direct de către Consiliul Local al Sectorului 1. 

(6) AcŃiunile societăŃii comerciale menŃionate în prezenta hotărâre 

nu vor putea fi înstrăinate sau gajate, fără acordul prealabil al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 (1) Administrarea bunurilor imobile de către societatea 

comercială înfiinŃată va intra în efectivitate ulterior aprobării, de 

către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a contractului 

cadru de administrare. Anterior acestei aprobări administrarea va 

fi realizată de către Consiliul Local al Sectorului 1.  

 (2) Prin contractul cadru de administrare se vor stabili: 

nivelul de servicii al prestaŃiilor, natura serviciilor acoperite 

precum şi tarifele maximale pe fiecare categorie de serviciu 

prestat. Acestea vor fi evaluate şi aprobate anual de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza rapoartelor şi 

analizelor efectuate de către Consiliul Local al Sectorului 1. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2010. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2010 

Nr. 35 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

PRIMĂRIA 

SECTORULUI 1 

www.primariasector1.ro 

pentru cetăŃean, pentru bunăstare 

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL 

- AUDIENłE - 

 

 

NOTĂ 

de îndreptare a erorii materiale 

 

 Având în vedre adresa nr. I/5/06.01.2010 primită de la 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

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

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, propun 

îndreptarea erorii materiale apărută în Anexa nr. 2 – Statul de 

funcŃii – a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1 nr. 

525/22.12.2009 privind constituirea administraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare, organigramei, numărul total de posturi, statului 

de funcŃii, după cum urmează: 

 La rubrica ,,coeficientul de multiplicare/salariul încadrare 

(mii lei) minim/maxim,, rândul corespunzător funcŃiei de consilier 

juridic S II, după rectificare, salariul de încadrare se va citi ,,630-

1168,; 

 La rubrica ,,coeficientul de multiplicare/salariul încadrare 

(mii lei) minim/maxim,, rândul corespunzător funcŃiei de consilier 
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juridic S IV, după rectificare, salariul de încadrare se va citi ,,608-

886,; 

 La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului de 

inspector specialitate S I, după rectificare se va citi nr. ,,12,,: 

 La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului de 

inspector specialitate S II, după rectificare se va citi nr. ,,2,,: 

 La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului de 

inspector M IA, după rectificare se va citi nr. ,,7,,: 

Statul de funcŃii, după rectificare, se completează şi se va citi 

astfel: 

,,inspector M II, salariu de încadrare minim-maxim 597-730, 

nr. post.1,, 

 La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului de 

inspector M III, duă rectificare, se va citi nr. ,,1,, 

 La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului de 

referent M I, duă rectificare, se va citi nr. ,,5,, 

 La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului de 

referent M D/III, duă rectificare, se va citi nr. ,,2,, 

 După rectificare nu se va citi în Statul de funcŃii, funcŃia de 

execuŃie de ,,casier M I 520-630 1 post,, 

La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului arhivar, 

după rectificare, se va citi nr. ,,1,, 

La rubrica ,,nr. posturi totale,, corespunzătoare postului îngrijitor, 

după rectificare, se va citi nr. ,,1,, 

SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea veniturilor  şi cheltuielilor evidenŃiate în 

afara bugetului local al Consiliului Local Sector 1 pe anul 

2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 În temeiul Legii. 273/2006 privind finanŃele publice locale 

art. 58 alin (3), care prevede: « Fondul de rulment poate fi utilizat 

şi pentru finanŃarea unor investiŃii din competenŃa autorităŃilor 

administraŃiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor 

publice locale în interesul colectivităŃii », conform art. 58 alin. (4), 

potrivit căruia: « Utilizarea fondului de rulment, în condiŃiile alin 

(2) şi (3), şi contul de execuŃie al acestuia se aprobă de 

autorităŃile deliberative, în afara bugetului local »;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a 

atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a 

virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 
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 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ‘’a’’ , art. 81, alin. (2), 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

compeltările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenŃiate în 

afara bugetului local pentru investiŃii în valoare de 15.000,00 mii 

lei, conform anexei nr. 5.1, după cum urmează: 

 

 (1) 6.000,00 mii lei pentru AutorităŃi Publice, Cap. 51.11, 

suma alocându-se AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 pentru 

cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.1 ( 5.1.1.1); 

 (2) 9.000,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ, Cap. 65.11, suma 

fiind alocată pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.2 

(5.1.2.1 , 5.1.2.1.1, 5.1.2.1.2, 5.1.2.2, 5.1.2.2.1, 5.1.2.2.2, 

5.1.2.2.3, 5.1.2.3, 5.1.2.4);  

 

 Art. 2. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 15.000,00 

mii lei, conform anexei nr. 5.3. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 
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AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, 

Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, precum şi serviciile 

interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 1 

Data: 21.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 27/ 03.02.2009 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

400/14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 

76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb 

euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în 

vederea finanŃării unor obiective de investiŃii 

 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi (2), lit. 

”d”, coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 

a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României 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 şi cu cele ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile art. 41, art. 44 alin. (4) şi art. 

45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2010 pentru 

completarea art. 1 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe; 

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

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 

octombrie 1985, ratificată de Parlamentul României prin Legea 

nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

 Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile Locale 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; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind aprobarea contractării de 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern 

în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de 

schimb euro al Băncii NaŃionale a României din data semnării 

contractului de împrumut în vederea finanŃării unor obiective de 
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investiŃii, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 68/31.03.2005 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Cartier de locuinŃe Odăi”; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 516/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

301/23.07.2009; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 22/29.01.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

302/23.07.2009; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 455/26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 317/18.10.2007 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Modernizarea PieŃei 

agroalimentare Amzei“; 
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 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 395/14.10.2008 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Reabilitare pasarelă 

pietonală km 7+ 650, linia CF 300 Bucureşti – Ploieşti“; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 396/14.10.2008 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Canalizare şi evacuare ape 

pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecŃia Bulevardului 

Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“, modificată de 

Hotărârile Consiliului Local al Sectorului  1 nr. 03/01.09.2009 şi 

nr. 502 din 10.12.2009; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 136/29.05.2007 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „Consolidare imobil situat în 

strada PiaŃa Amzei nr. 13“; 

 łinând seama de Hotărârile Consiliului Local nr. 1 nr. 

2/25.01.2007, 277/28.08.2008, 392/14.10.2008, 517/23.12.2008, 

79/24.03.2009 şi 257/25.06.2009 prin care s-au aprobat 

indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investiŃii privind 

modernizare sistemului rutier al străzilor din sectorul 1; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. Din bugetul local al sectorului 1 se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) altor cheltuieli neeligibile ale împrumutului. 

Art. 2. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 

ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe pagina 

de internet a Primăriei Sectorului 1 următoarele date: 

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

împrumutului; 

f) plăŃile efectuate din împrumutul contractat. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 Art. 3. (1) Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 care 

face parte din prezenta hotărâre – Repartizarea finanŃării 

rambursabile pe programe/obiective de investiŃii şi dotări. 

 (2) În funcŃie de modul de derulare a fiecărui 

program/obiectiv de investiŃii, ordonatorul principal de credite 

stabileşte cheltuielile anuale necesare pentru fiecare 
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program/obiectiv în cadrul proiectelor de buget şi/sau anexelor la 

bugetul inŃial sau rectificat. 

 (3) Ordonatorul principal de credite poate modifica 

repartizarea sumelor prevazute în Anexa nr. 1, prezentând 

modificările spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 în 

cadrul anexelor la bugetul iniŃial sau rectificat.  

Art. 4. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 care 

face parte din prezenta hotărâre – Lista obiectivelor de investiŃii 

incluse în Programul de reabilitare termică a căror finanŃare se 

asigură integral sau parŃial din împrumut. 

 Art. 5. Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 27/03.02.2009 se înlocuieşte cu Anexa nr. 3 care face parte 

din prezenta hotărâre – Lista obiectivelor de investiŃii incluse în 

Programul de modernizare a străzilor din sectorul 1 a căror 

finanŃare se asigură integral sau parŃial din împrumut. 

 Art. 6. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului 

Local nr. 303/23.07.2009 pentru modificarea şi completarea 

anexelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27 din 

03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr 400 din 14.10.2008 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui 

împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau 

echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data 

semnării contractului de împrumut în vederea finanŃării unor 

obiective de investiŃii îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe. 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

Secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului Sectorului 1 şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti şi pe pagina de internet 

www.primariasector1.ro  

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

  

Nr. 2 

Data: 21.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de 

funcŃii ale Complexului MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Resurse Umane din cadrul Primăriei 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Potrivit prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului platiti din fonduri publice; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 372/24.09.2009 privind aprobarea reorganizării 

cu modificarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale Complexului 

MultifuncŃional Caraiman, modificată şi completată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 423/29.10.2009; 

 Având în vedere avizul favorabil eliberat sub nr. 

1913400/16.12.2009 de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici; 

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

”e” şi ”h”, coroborate cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Complexului 

MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexelor nr. 2  A 

şi nr. 2 B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcŃii ale 

Complexului MultifuncŃional Caraiman îşi vor înceta aplicabilitatea 

începând cu data prezentei hotărâri. 

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

de 01.01.2010. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Resurse Umane şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 3 

Data: 28.01.2010 
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Anexa nr.2A 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 3/28.01.2010 

PREȘEDINTE DE SEDINTA, 

Ion Brad 

STAT DE FUNCłII COMPLEX MULTIFUNCłIONAL CARAIMAN 

  I. FUNCłII PUBLICE:  

funcŃie publică 
nivel 
de 

studii clasa 
grad/ treapta 
profesionala nr posturi total 

  

execuŃie conducere 

  
DIRECTOR 
EXECUTIV S I SUPERIOR 1 

  

DIRECTOR 
EXECUTIV 
ADJUNCT S I SUPERIOR 2 

  ŞEF SERVICIU S I SUPERIOR 4 

  ŞEF BIROU S I SUPERIOR 2 
TOTAL FUNCłII 
CONDUCERE 9         

CONSILIER   S I DEBUTANT 7 

    S I ASISTENT 16 

    S I PRINCIPAL 4 
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    S I SUPERIOR 3 

CONSILIER JURIDIC   S I DEBUTANT 1 

    S I ASISTENT 1 

    S I PRINCIPAL 1 

REFERENT   M III DEBUTANT 1 

    M III ASISTENT 3 

    M III PRINCIPAL 2 

    M III SUPERIOR 3 

TOTAL FUNCłII PUBLICE   51   
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Anexa nr.2B 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 3/28.01.2010 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

Ion Brad 

II. FUNCłII CONTRACTUALE   

funcŃie contractuală 
nivel de 
studii 

  
grad/ treaptă 
profesională nr posturi total execuŃie conducere clasa 

1 2 3 4 5 

  ŞEF SERVICIU S IA 1 

  ŞEF BIROU M REFERENT 1 

INSPECTOR SPECIALITATE   S IA 1 

MEDIC   S SPECIALIST 1 

ASISTENT MEDICAL   PL PRINCIPAL 3 

REGISTRATOR MEDICAL   M PRINCIPAL 2 
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REFERENT   M IA 5 

INGRIJITOR   G I 4 

MUNCITOR   G I 6 

INGRIJITOR LA DOMICILIU   G 47 

ŞOFER   G 9 

AMBULANłIER   G 1 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCłIONAL   

  
DIRECTOR 
ADJUNCT S MEDIC PRIMAR 1 

  ŞEF SERVICIU S MEDIC PRIMAR 2 

  ŞEF SERVICIU S BIOLOG 1 

MEDIC   S PRIMAR 8 

MEDIC   S SPECIALIST 8 

KINETOTERAPEUT   S PRINCIPAL 3 

BIOLOG   S PRINCIPAL 1 

PSIHOLOG   S PRINCIPAL 1 

FARMACIST   S PRIMAR 1 

ASISTENT FARMACIE   PL PRINCIPAL 1 
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ASISTENT MEDICAL   PL PRINCIPAL 19 

ASISTENT MEDICAL IGIENĂ   PL PRINCIPAL 1 

SORĂ MEDICALĂ   PRINCIPAL 1 

TEHNICIAN DENTAR   SSD PRINCIPAL 2 

REGISTRATOR MEDICAL   M PRINCIPAL 1 

OPERATOR REGISTR. 
URGENTA   M PRINCIPAL 3 

TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE   135   

FuncŃii publice: 

Director Executiv: 1 post 

Director Executiv Adjunct: 2 posturi 

Şef Serviciu: 4 posturi 

Şef Birou: 2 posturi 

FuncŃii publice de execuŃie: 42 posturi 

TOTAL functii publice: 51 posturi 

TOTAL personal contractual: 135 posturi 

TOTAL POSTURI Centrul Multifunctional Caraiman = 186 posturi 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 378/23.11.2004 pentru aprobarea înființțțțării șșșși 

componenta Comisiei pentru Protecțțțția Copilului Sector 1, cu 

modificările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul 

Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcŃionare a 

comisiei pentru protecŃia copilului ; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinŃării şi 

componenŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, 

modificată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr. 

469/22.12.2005, nr. 323/18.10.2007, nr. 309/28.08.2008, nr. 

184/29.04.2009 şi nr. 310/23.07.2009; 

 Având în vedere adresa nr. 160/20.01.2010 a Agenției 

pentru Prestații Sociale a Municipiului București ; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘȘȘȘTE: 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinŃării şi componenŃa 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, cu modificările 

ulterioare, în sensul înlocuirii doamnei Elena Petcu cu domnul 

Alin Stroe, ca reprezentant al Direcției de Muncă și Protecție 

Socială a Muncipiului București, începând cu data de 25.01.2010. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, Comisia pentru ProtecŃia Copilului, persoana 
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nominalizată la art. 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 4 

Data: 28.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea mențțțținerii cuantumului alocaŃiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

272/2009 șșșși Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

425/2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 

publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate 

în centrele maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 

alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 łinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 272/2009 și 425/2009 privind nivelurile alocaŃiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul DireŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă menŃinerea cuantumului alocaŃiei zilnice 

de hrană pentru consumurile colective din cadrul DirecŃiei 
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Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

272/2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

425/2009. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 și Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 5 

Data: 28.01.2010 
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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. Caraiman nr. 90 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 13/06.01. 2010  al arhitectului şef al 

Primariei sectorului 1 . 

- Raport nr. 1/07.01.2010 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. 21/26/07.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Caraiman nr. 90. 
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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. 6 

Data: 28.01.2010 
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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. Aviator Traian Vasile nr. 19 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 14/06.01.2010 al arhitectului şef al 

Primariei sectorului 1 . 

- Raport nr. 2/07.01.2010 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. 28/12/17.11.2009 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 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. 

Aviator Traian Vasile nr. 19. 
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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. 7 

Data: 28.01.2010 
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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. Siriului nr. 58 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 15/06.01.2010  al arhitectului şef al 

Primariei sectorului 1 . 

- Raport nr. 3/07.01.2010 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. 22/3/15.09.2009 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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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. 

Siriului nr. 58. 
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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. 8 

Data: 28.01.2010 
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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. Galiceni nr. 19 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 22/08.01.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 6/07.01.2010 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. 29/12/07.12.2009 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 

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

Galiceni nr. 19. 
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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. 9 

Data: 28.01.2010 
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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. Izbândei nr. 63 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 35/12.01.2010  al arhitectului şef al 

Primariei sectorului 1 . 

- Raport nr. 7/07.01.2010 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. 29/15/07.12.2009 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 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. 

Izbândei nr. 63. 
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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. 10 

Data: 28.01.2010 
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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. Gheorghe Vâlceanu nr. 10 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 46/14.01.2010  al arhitectului şef al 

Primariei sectorului 1 . 

- Raport nr. 8/14.01.2010 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. 22/2/15.09.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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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. 

Gheorghe Vâlceanu nr. 10. 



284 
 

 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. 11 

Data: 28.01.2010 
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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. Gheorghe Vâlceanu nr. 16 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 57/18.01.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 9/21.01.2010 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. 25/4/13.10.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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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. 

Gheorghe Vâlceanu nr.16 
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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. 12 

Data: 28.01.2010 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 
SUMAR 
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HOTĂRÂREA Nr. 2 din 20.01.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului local al sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 48/14.04.2009 privind actualizarea 
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locuinŃe din sectorul 3”............................................................................................294 

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 20.01.2010 privind încetarea raportului de serviciu a 

domnului Dragomir Toma Director executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 3 ca urmare 
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publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea mediului de afaceri şi respectarea 

acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar InternaŃional............................................297 

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 20.01.2010 privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului 
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modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului Teoretic  “Al. I. Cuza”…………300 

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 20.01.2010 privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului 

Energetic şi a DocumentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul –Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ Colegiului Tehnic „Mihai 

Bravu”………………………………………………………………………………………303 

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 20.01.2010 privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului 

Energetic şi a DocumentaŃiei tehnico economice pentru proiectul –Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ Colegiului Tehnic „C.D. 

NeniŃescu”…………………………………………………………………………………306 

 HOTĂRÂREA Nr. 7 din 20.01.2010 privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului 

Energetic şi a DocumentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul –Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII 

nr. 21”……………………………………………………………………………………..309 

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 20.01.2010 privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului 

Energetic şi a DocumentaŃiei tehnico-economicepentru proiectul –Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII 
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HOTĂRÂREA Nr. 9 din 20.01.2010 privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

creşterea performanŃei energetice la unele blocuri de 

locuinŃe din sectorul 3 

 

 Având în vedere, 

Raportul de specialitate nr. 65/06.10.2010 al direcŃiei InvestiŃii, 

AchiziŃii, DirecŃiei economice, DirecŃiei juridice şi patrimoniu şi 

DirecŃiei Gospodărie Locală; 

Hotârârea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 

privind actualizarea ,,programului local multianual privind 

creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din 

sectorul 3,, 

- art. 19 lit a) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- art. 11 alin (1) din ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor 

publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraŃiei şi 

internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

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

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

i), din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia 

publică locală,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creşterea 

performanŃei energetice la unele blocuri de locuinŃe din sectorul 

3, conform anexelor 1-59, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate, va lua 

măsuri de aducere la îndeplinire a prevderilor 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 1 

Din 08.10.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al 

sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 48/14.04.2009 privind 

actualizarea „Programului local multianual privind creşterea 

performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din sectorul 3” 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate nr. 265/12.01.2010 al DirecŃiei InvestiŃii, 

AchiziŃii, DirecŃiei Economice, DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu şi 

DirecŃiei Gospodărie Locală; 

- Hotărârea Consiliului local al sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 3 nr. 48/14.04.2009 privind actualizarea „Programului 

local multianual privind creşterea performanŃei energetice la 

blocurile de locuinŃe din sectorul 3” 

- prevederile art. 19, lit. b. din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 18/2009 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe ; 

- prevederile Ordinului nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor 

publice şi al viceprim – ministrului, ministrul administraŃiei şi 

internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

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

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

locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului local multianual 

privind creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe 

din sectorul 3” conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. AcŃiunile privind proiectarea şi executarea lucrărilor de 

intervenŃie având drept scop creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe se finanŃează potrivit prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe şi ale Hotărârii 

Consiliului Local al sectorului 3 121/26.10.2009 privind aprobarea 

preluării integrale de către Consiliul Local al sectorului 3 a 

finanŃării cheltuielilor privind lucrările de intervenŃie ce revin în 

sarcina asociaŃiilor de proprietari. 
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Art 3. Primarul sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 2 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea raportului de serviciu a domnului Dragomir 

Toma Director executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 3 ca 

urmare a prevederilor Legii 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 

 

 Având în vedere : 

� Expunerea de motive nr. 262/12.01.2010 a Primarului 

Sectorului 3; 

� prevederile Capitolului IV -  Măsuri privind regimul 

cumulului pensiilor cu veniturile 

� salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare din 

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; 

� opŃiunea domnului Dragomir Toma Director Executiv al 

PoliŃiei Comunitare Sector 3 exprimată prin adresa nr. 

246/08.01.2010; 
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� prevederile art. 97 lit. “b” din Legea nr. 188/1999 (r2) privind 

Statutul funcŃionarilor publici; 

� prevederile art. 29 alin (2) din Hotărâre nr. 2295/2004 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcŃionare a PoliŃiei Comunitare; 

� prevederile art. 92 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind 

Statutul funcŃionarilor publici; 

� Raportul Comisiei de administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor . 

 În temeiul art. 45 alin. 1din Legea 215/2001( r1) privind 

AdministraŃia Publică Locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Începând cu data de 11.01.2010 domnului Dragomir Toma 

Director Executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 3 îi încetează 

raportul de serviciu conform prevederilor Legii 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 şi a art. 97 lit. “b” din Legea nr.188/1999 

(r2) privind Statutul funcŃionarilor publici. 

Art. 2 Cu aceeaşi dată domnul Colesniuc Constantin Director 

executiv adjunct I al PoliŃiei Comunitare Sector 3 se deleagă să 

exercite atribuŃiile funcŃiei de Director executiv al PoliŃiei 

Comunitare Sector 3 pe o perioadă de maxim 6 luni până la 

ocuparea postului prin concurs. 
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Art. 3 Primarul Sectorului 3 şi şefii compartimentelor din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului, PoliŃia Comunitară Sector 

3 vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 3 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul  

- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  

Liceului Teoretic  “Al. I. Cuza” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate  al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
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educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de Invatamant, activitati stiintifice, cultura, 

culte, sport si tineret 

� Raportul comisiei de Administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Liceului Teoretic “Al. I. Cuza”, conform anexei 1, ce face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Liceului Teoretic  “Al. I. Cuza”, conform anexei  2, ce face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Liceului Teoretic  “Al. I. Cuza”, conform anexei  3, ce face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 4 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul –

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii 

de învăŃământ Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de Invatamant, activitati stiintifice, cultura, 

culte, sport si tineret 

� Raportul comisiei de Administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

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

republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, conform anexei 1, ce face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, conform anexei  2, ce face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, conform anexei  3, ce face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr.5 

Din 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico economice pentru proiectul –

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii 

de învăŃământ Colegiului Tehnic „C.D. NeniŃescu” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de Invatamant, activitati stiintifice, cultura, 

culte, sport si tineret 

� Raportul comisiei de Administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Colegiului Tehnic „C.D. NeniŃescu”, conform anexei 1, ce face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aproba raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Colegiului Tehnic „C.D. NeniŃescu”, conform anexei  2, ce face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Colegiului Tehnic „C.D. NeniŃescu”, conform anexei  3, ce face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 6 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul –

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii 

de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 21” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de Invatamant, activitati stiintifice, cultura, 

culte, sport si tineret 

� Raportul comisiei de Administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 21”, conform 

anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 21”, conform 

anexei  2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 21”, conform 

anexei  3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 7 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economicepentru proiectul –

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii 

de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 112 „Titan” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de Invatamant, activitati stiintifice, cultura, 

culte, sport si tineret 

� Raportul comisiei de Administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 112 „Titan”, 

conform anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 112 „Titan”, 

conform anexei  2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 112 „Titan”, 

conform anexei  3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 8 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul –

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii 

de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 82” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de Invatamant, activitati stiintifice, cultura, 

culte, sport si tineret 

� Raportul comisiei de Administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 82”, conform 

anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 82”, conform 

anexei  2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 82”, conform 

anexei  3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 9 

Din.20.01.2010 



318 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economice 

pentru proiectul –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 

199 „Al. I. Cuza” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de ÎnvăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 

� Raportul comisiei de AdministraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 199 „Al. I. 

Cuza”, conform anexei 1, ce face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 199 „Al. I. 

Cuza”, conform anexei  2, ce face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 199 „Al. I. 

Cuza”, conform anexei  3, ce face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 10 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Expertizei tehnice, Auditului Energetic şi a 

DocumentaŃiei tehnico-economice 

pentru proiectul –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea unităŃii de învăŃământ  

„Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 200” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

Având în vedere, 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 574/20.01.2010; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea 

conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 

investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului pentru Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
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infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante. 

� Raportul comisiei de ÎnvăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 

� Raportul comisiei de AdministraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

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

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

republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 200”, conform 

anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă raportul de expertiză tehnică pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 200”, conform 

anexei  2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă raportul de audit energetic pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 200”, conform 

anexei  3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 11 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului 

Teoretic  “Al. I. Cuza” şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
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educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Liceului Teoretic “Al. I. Cuza”, în valoare 

totală de 26.142.398,37 lei, în vederea finanŃării prin Programul 
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OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 – 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

 Art. 2.Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

438.784,56 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

4.203.170,58 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului. 

 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceului 

Teoretic  “Al. I. Cuza”. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 12 

Din. 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului 

Tehnic „Mihai Bravu” şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
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educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, în 

valoare totală de 29.414.101,89 lei, în vederea finanŃării prin 
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Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 – 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

493.522,45 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

4.737.979,21 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului 

Tehnic „Mihai Bravu”. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 13 

Din. 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului 

Tehnic „C.D. NeniŃescu” şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 ; 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 
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/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Colegiului Tehnic „C.D. NeniŃescu”, în 
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valoare totală de 32.742.023,64 lei, în vederea finanŃării prin 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 – 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

549.342,27 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

5.274.910,06 lei , reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art .5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului 

Tehnic „C.D. NeniŃescu”. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 14 

Din 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 21” şi a cheltuielilor 

legate de implementare 
 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 
 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 
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/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  

I-VIII nr. 21”, în valoare totală de 26.320.527,28 lei, în vederea 
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finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa 

prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major 

de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

441.907,00 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

4.225.177,13 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 21”. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 15 

Din. 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii 

de învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 112 „Titan” şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010  ; 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 
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sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  
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I-VIII nr. 112 „Titan”, în valoare totală de 25.242.277,35 lei, în 

vederea finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2007-

2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 

Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă. 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de 

423.810,95 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 Art.3. Se aproba finanŃarea din bugetul local a sumei de 

4.051.729,58 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 112 „Titan”. 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 16 

Din. 20.01.2010 



344 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 82” şi a cheltuielilor legate 

de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 
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/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  

I-VIII nr. 82”, în valoare totală de 17.290.372,10 lei, în vederea 
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finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa 

prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major 

de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

289.360,59 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

2.822.342,65 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 

 Art.4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 82”. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 17 

Din. 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 199 „Al. I. Cuza” şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 
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/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  

I-VIII nr. 199 „Al. I. Cuza”, în valoare totală de 19.981.129,67 lei, 
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în vederea finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2007-

2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, 

Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă. 

 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

335.405,50 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

3.210.854,40 lei , reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 199 „Al. I. Cuza”. 

 



351 
 

 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 18 

Din. 20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 200” şi a cheltuielilor 

legate de implementare 

 

Consiliul Local al sectorului 3, 

Având în vedere: 

 

� Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională nr. 575/20.01.2010 

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

2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 

coeziune; 

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

European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional Regional 

2007-2013 - Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 
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sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea 

/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă; 

� OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă 

� Raportul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

� 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, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1. Se aprobă proiectul - Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea unităŃii de învăŃământ „Şcoala cu clasele  
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I-VIII nr. 200”, în valoare totală de 23.785.902,51 lei, în vederea 

finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013 - Axa 

prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major 

de intervenŃie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

 

 Art. 2. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

399.394,03 lei , reprezentând contribuŃia proprie în procent de 2% 

din cheltuielile eligibile ale  proiectului . 

 

 Art. 3. Se aprobă finanŃarea din bugetul local a sumei de  

3.816.201,14 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale 

proiectului, precum şi toate cheltuielile conexe care vor apărea în 

perioada de implementare a proiectului 

 

 Art. 4. Se aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de 

întreŃinere, mentenanŃă şi funcŃionare a obiectivului de investiŃii, 

pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, după finalizarea proiectului. 

 

 Art. 5. Se desemnează domnul Liviu Gheorghe NegoiŃă - 

Primarul Sectorului 3 să semneze cererea şi contractul de 

finanŃare în vederea derulării şi implementării proiectului - 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităŃii de 

învăŃământ „Şcoala cu clasele  I-VIII nr. 200”. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 7. 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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 19 

Din. 20.01.2010 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu 

privind „reabilitarea, modernizarea, extinderea, dezvoltarea 

şi echiparea unor unităŃi de învăŃământ”  pe raza sectorului 3 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 428/18.01.2010 a Primarului 

Sectorului 3; 

− Raportul de specialitate  nr. 427/18.01.2010 al Arhitectului 

Sef 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 executarii lucrarilor de constructii din data de 

13.10.2004; 

− Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat 

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

− Avizele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si 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, republicata. 
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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 

apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti aflat in 

administrarea Primariei Sector 3. 

Art.2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulament de 

urbanism şi nu da dreptul de construire. 

Art.3. Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism este 

de 2 (doi) ani. 

Art. 4. Prezenta hotarare contine  anexa nr. 1cu 8 pozitii. 

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 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr.20 

Din.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind necesitatea modificării metodologiei de acordare a 

unor ajutoare sociale de urgenŃă, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al sectorului 3 nr. 89/2009 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3400/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 17-19 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenta socială; 

- prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 89/29.07.2009 privind 

acordarea unor ajutoare sociale de urgenŃă şi Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3  nr. 119/2009 

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

finanŃe. 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

 În temeiul art. 45 alin. 1 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. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

aprobă înlocuirea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 

3 nr. 89/29.07.2009 privind acordarea unor ajutoare sociale de 

urgenŃă, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 119/2009, 

cu Anexa 1 la prezenta Hotărâre. 

Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 21 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

lucrări de construcŃii şi instalaŃii compartimentare mansardă 

la Centrul de criză în scopul protecŃiei familiei şi copilului şi 

prevenirii violenŃei domestice, situat în Bucureşti, 

Bd. 1 Decembrie nr. 12-14, sector 3 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3393/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finanŃe. 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), 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 documentaŃia tehnico – economică 

pentru lucrări de construcŃii şi instalaŃii compartimentare 

mansardă la Centrul de criză în scopul protecŃiei familiei si 

copilului şi prevenirii violenŃei domestice, situat in Bucuresti, Bd. 1 

Decembrie nr. 12-14, sector 3, conform Anexei 1 la prezenta 

hotarare. 

 Art. 2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 22 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

lucrări de construcŃii, execuŃie reŃele exterioare şi 

sistematizare verticală, la imobilul situat în Bucureşti, str. 

Marin Pazon nr. 2B, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3394/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finanŃe. 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), lit. n) din 

Legea nr. 215/2001 (republicatĂ) privind administraiŃa publică 

locală. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico – economică 

pentru lucrări de construcŃii, execuŃie reŃele exterioare şi 

sistematizare verticală, la imobilul situat în Bucureşti, str. Marin 

Pazon nr. 2B, sector 3, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 23 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

lucrări de construcŃie împrejmuire curte, execuŃie ghenă 

gunoi şi reabilitare magazie pentru imobilul 

situat în Bucureşti, str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3395/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finanŃe. 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), 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 documentaŃia tehnico – economică 

pentru lucrări de construcŃie împrejmuire curte, execuŃie ghenă 

gunoi şi reabilitare magazie pentru imobilul situate în Bucureşti, 

str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, conform Anexei 1 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 24 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

lucrări de construcŃie, execuŃie împrejmuire gard la Centrul 

de Plasament „Sf. Nicolae”,  situat în Bucureşti, str. Jean 

Steriadi nr. 40A, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3396/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finanŃe. 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), lit. n) din 

Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraŃia publică 

locală. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico – economică 

pentru lucrări de constructie, execuŃie împrejmuire gard la Centrul 

de Plasament „Sf. Nicolae”, situat în Bucureşti, str. Jean Steriadi 

nr. 40A, sector 3, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 25 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de constructie, execuŃie instalaŃii şi branşamente apă, canal, 

electrică, telefonie şi gaze naturale la Centrul destinat victimelor 

violenŃei în familie, situat în Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 40A, 

sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3397/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finante. 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), 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 documentaŃia tehnico – economică 

pentru lucrări de construcŃie, execuŃie instalaŃii şi branşamente 

apă, canal, electrica, telefonie şi gaze naturale la Centrul destinat 

victimelor violenŃei în familie, situat în Bucureşti, str. Jean Steriadi 

nr. 40A, sector 3, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 26 

DIN.20.01.2010 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru lucrări 

de constructie, executie anexe gospodăreşti – magazie, ghenă 

gunoi şi cameră mortuară – la Centrul de Îngrijire şi asistenŃă 

pentru Persoane Adulte SecŃia Vitan, situat în Bucureşti, 

Calea Vitan nr. 267-269, sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3399/14.01.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

finanŃe. 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor, 

 În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), 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 documentaŃia tehnico – economică 

pentru lucrări de construcŃie, execuŃie anexe gospodăreşti – 

magazie, ghenă gunoi şi cameră mortuară – la Centrul de Îngrijire 

şi asistenŃă pentru Persoane Adulte SecŃia Vitan, situat în 

Bucureşti, Calea Vitan nr. 267-269, sector 3, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 27 

DIN 20.01.2010 
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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 planului de ocupare a funcŃiilor publice  

din cadrul PoliŃiei Comunitare  Sector 4 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 
 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr. 371/21.01.2010 al 

Serviciului Resurse Umane din cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 4 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 şi ale art.81 alin.4 din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

PoliŃiei Comunitare  Sector 4 pentru anul 2010, conform anexei. 
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 Art. 2 Cu data prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea 

Hotărârii Consiliului Local sector 39/30.04.2009. 

 

 Art. 3 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 1/28.01.2010 
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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 unui supliment salarial personalului 

încadrat în funcŃii publice locale în aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 4 

 

 Văzând Raportul de specialitate Nr. IV.11/36/21.01.2010, 

întocmit de DirecŃia Resurse Umane precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele de specialitate ale Consiliului Local 

Sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse în Legea Nr. 330/2009 – 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: 

art. 3, art. 29, art. 30 şi următoarele; 

 Având în vedere prevederile art.45 alin.(1) şi art. 81 alin. (4) 

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

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă acordarea unui supliment salarial – în 

procent de 25% - reprezentând diferenŃa dintre salariul de bază 

prevăzut pentru funcŃiile publice de stat şi salariul de bază 



376 
 

prevăzut pentru funcŃiile publice locale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 4. 

 

 Art. 2 Suplimentul salarial prevăzut la art.1 se va acorda pe 

durata anului 2010. 

 

 Art. 3 DirecŃia Resurse Umane şi DirecŃia Economică 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 28.01.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 2/28.01.2010 
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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 DEBLOCAREA ŞI UTILIZAREA  

FONDULUI DE RULMENT 
 

Consiliul Local al Sectorului 4; 
 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti 

- Raportul de specialitate privind deblocarea şi utilizarea 

fondului de rulment nr. II. / 4/ 57.01.2010, al DirecŃiei Economice; 

- łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4 ; 

- Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. b, din Legea 

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 cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Hotărăşte: 
 

 Art. 1. – Se aprobă deblocarea sumei de 4.472,00 mii lei 

din fondul de rulment constituit, la data de 31.12.2009. 
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 Art. 2. – Se aprobă utilizarea sumei de 4.472,00 mii lei din 

fondul de rulment pentru finanŃarea unor investiŃii din 

compentenŃa autorităŃilor AdministraŃiei Publice Locale. 

 

 Art. 3. – Se aprobă repartizarea sumei de 4.472,00 mii lei, 

conform anexelor:  

 

Anexa 1         Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 – 

Cap. 40.11. 

Anexa 1.1.      AutorităŃi publice şi acŃiuni externe – Cap. 51.11. 

Anexa 1.1.1.   Primăria Sector 4 – Cap. 51.11.01.03 P 

Anexa 1.2.      Cultură, recreere şi religie – Cap. 67.11. 

Anexa 1.2.1. ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement – Cap. 67.11.05.03. 

Anexa 1.3.     LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică – Cap. 

70.11. 

Anexa 1.3.1.    Alimentare cu apă – Cap. 70.11.05.01. 

Anexa 1.3.2.   Alte servicii în domeniul locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării  comunale – Cap. 70.11.50. 

Anexa 1.4.       Transporturi – Cap. 84.11. 

Anexa 1.4.1.    Străzi – Cap. 84.11.03.03 

Anexa nr.  2 – Lista de investiŃii pe anul 2010 cu finanŃare din 

fondul de rulment, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 
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îndeplinire de Ordonatorul Principal de credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, direcŃiile descentralizate 

implicate în rectificarea bugetară şi comunicate de Serviciul 

Electoral, Monitorizare Acte Administrative. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 3/28.01.2010  
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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 documentaŃiilor tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivelor de 

investiŃii propuse a se realiza în anul 2010 de către Primăria 

Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr 36./21.01.2010. 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
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hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană şi 

DirecŃia Economică vor aduce la indeplinirea prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 4/28.01.2010 
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Anexa nr. 1 

 la H.C.L.S 4 nr. 4 / 28.01.2010 

 

OBIECTIVE DE INVESTIłII 

 
Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Valoare C+M 
cu TVA 
- lei - 

1 Bloc R13B, sc. A, B, bdul Alexandru Obregia, nr. 13 1.739.263,00 
2 Bloc R7, sc. A, B, aleea Râul Sadului, nr. 6 1.787.492,00 
3 Bloc 5, sc. 1 şi 2, str. MoldoviŃa, nr.13 518.693,00 
4 Bloc D4, str. Izvorul Crişului, nr. 12 1.051.428,00 
5 Bloc 1, str. Stoian militaru, nr. 105 690.476,00 
6 Bloc PE2, aleea Terasei, nr. 3B 1.120.831,00 
7 Bloc R16, sc.1 şi 2, str. Mladinovici Dragoş, nr. 5  1.816.997,00 
8 Bloc P7, sc 1-4, aleea Ucea, nr. 9  1.112.864,00 
9 Bloc A11, sc.1, aleea Dorohoi, nr. 6 798.083,00 

10 Bloc lV / 2, aleea Ucea, nr. 1A 944.461,00 
11 Bloc 98, str. Tătuleşti, nr. 7  515.105,00 
12 Bloc 158, str. Ion Iriceanu, nr. 14 809.976,00 
13 Bloc S2, sc. A, B, C, str. Turnu Măgurele, nr. 13 6.024.859,00 
14 Bloc A10, sc. 1 – 6, str. Izvorul Rece, nr. 5  1.898.703,00 
15 Bloc A19, str. StrăduinŃei, nr. 2A 796.835,00 
16 Bloc R6, str. Emil RacoviŃă, nr. 18 1.789.423,00 
17 Bloc A13, str. Uioara, nr. 9  1.286.519,00 
18 Bloc A12, str. Uioara, nr. 11  1.245.183,00 
19 Bloc C12, aleea Călineşti, nr. 20 1.232.627,00 
20 Bloc A11, sc. A, B, C, D, str. Uioara, nr. 13 1.238.043,00 
21 Bloc C8, sc. A, B, C, D, aleea Slătioara, nr. 6  1.094.199,00 
22 Bloc 157, str. Ion Iriceanu, nr. 12 903.166,00 
23 Bloc 61, sc. A şi B, str. Luică, nr. 41 2.112.534,00 
24 Bloc R13A, sc. 1, 2, bdul Alexandru Obregia, nr. 15 1.654.382,00 
25 Bloc A12, sc. A, B, C, D, str. Huiedin, nr. 4  1.011.118,00 
26 Bloc 39, sc. 1 – 4, str. Argeşelu, nr. 23 - 25 1.204.769,00 

TOTAL 36.398.029,00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna IANUARIE 2010, în 

baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului 

Sectorului 4 şi "Referatul" nr. V. 15./ 160/ 25.01.2010 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală – Serviciul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.230/2007; 

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

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susŃinerii 

examenului de atestare desfăşurat la data de: 23.01.2010, 

conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor 

profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea 

de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează 

pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul 

României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage 

de către autoritatea administraŃiei publice locale care l-a eliberat, 

dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei 

activitat. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic 

Consilul Local Documente - Electoral vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 5/28.01.2010 
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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 implementării Programului SOS PărinŃi la 

nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 527/22.01.2010 

întocmit de DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor din Sectorul 4 – Serviciul Juridic; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

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

din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă implementarea Programului de SOS 

PărinŃi la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 4. 
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 Art. 2. DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4 prin aparatul popriu de 

specialitate va lua măsurile necesare pentru ducerea la 

îndeplinire a prezentei Hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 6/28.01.2010 
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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 implementării Programului After-school la 

nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 528/22.01.2010 

întocmit de DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor din Sectorul 4 – Serviciul Juridic; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea Programului de tip After-

school la nivelul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din 
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Sectorul 4. 

 Art. 2. DirecŃia Generală de Administrare a UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor Sector 4  prin aparatul popriu de 

specialitate va lua măsurile necesare pentru ducerea la 

îndeplinire a prezentei Hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 7/28.01.2010 
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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 stabilirea salariului de bază al personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 4 începând cu luna ianuarie 2010 

 

 În temeiul Raportului de specialitate Nr. 

IV.11/37/21.01.2010 întocmit de DirecŃia Resurse Umane şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 Luând act de dispoziŃiile Legii nr. 330/2009, art. 3, 29, 30, 

39 şi următoarele privind salarizarea unitară a personalului 

contractual; 

 Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. 

(4) din Legea Nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă menŃinerea salariilor de bază privind 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 4, începând cu ianuarie 2010, în 
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cuantumurile existente la 31.12.2009, conform legii. 

 

 Art. 2 Prevederile cuprinse la art. 1 se vor acorda pe durata 

anului 2010. 

 

 Art. 3 Sporurile care nu sunt incluse în salariul de bază vor 

fi acordate legal prin DispoziŃie a Primarului Sectorului 4. 

 

 Art. 4 DirecŃia Resurse Umane şi DirecŃia Economică vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 8/28.01.2010 
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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 finalizarea proiectelor de amenajare a Parcului 

Lumea Copiilor aflat în administrarea Consiliului Local 

sector 4 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 - raportul de specialitate al Serviciului Prestări Servicii 

Comunitare nr. 10.0140/22.01.2009; 

 - rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

sector 4; 

 - prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi 

administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane, precum şi cele a 

HCGMB nr. 141/2001; 

 În temeiul art. 45 alin. 2, lit. e, art. 81 alin. 2 lit. m şi art. 81 

alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia 

publică locală. 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. Se aprobă finalizarea proiectelor de amenajare a 

Parcului Lumea Copiilor, aflat în administrarea Consiliului Local 
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sector 4.   

 Art. 2. FinanŃarea acestor proiecte se va face din bugetul 

local şi din sponsorizări. 

 Art. 3. DirecŃia Dezvoltare urbană şi Serviciul Prestări 

servicii comunitare 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 28.01.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 9/28.01.2010 
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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 componenŃei Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 4 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 

4 cu nr.19/27.01.2010 – în calitate de Preşedinte al Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Luând act de adresa AgenŃiei pentru PrestaŃii Sociale a 

Municipiului Bucureşti nr.160/20.01.2010; 

 În baza prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 – 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului şi art. 4 din 

Hotărârea Guvernului României nr. 1437/2004 – privind 

organizarea şi metodologia de funcŃionare a Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului; 

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

alin. (2) lit. ,,n’’ din Legea nr. 215/2001 – privind administraŃia 

publică locală, modificată şi completată; 

 

 



394 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Cu data prezentei, se modifică componenŃa Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 4 prin înlocuirea, în calitate de 

membru cu atribuŃii de reprezentant al AgenŃiei pentru PrestaŃii 

Sociale a Municipiului Bucureşti, a d-nului Augustin COSAC cu  

d-nul Ilie CÎRCEI. 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 

4 Nr. 56/26.05.2005 se modifică şi se completează în consecinŃă 

iar Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 81/31.08.2009 se 

abrogă. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 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 28.01.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 10/28.01.2010
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
SUMAR 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6  

nr. 53/26.03.2009 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Investitii; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44 alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind 

finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziŃiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) 

lit. i) 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 înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 53/26.03.2009 cu Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 53/26.03.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii 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.: 1 

Data: 28.01.2010 



399 
 

ANEXĂ 

la H.C.L. S. 6 nr. 1/28.01.2010 

GRAFIC DE EŞALONARE FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ A PROGRAMULUI MULTIANUAL DE INVESTIłII 
REABILITARE TERMICĂ A 300 DE BLOCURI ÎN SECTORUL 6, BUCUREŞTI 2009-2012 

Nr. 
Crt 

Denumirea 
obiectivului de 

investiŃii 

Valoarea estimată 
a obiectivului de 

investiŃii 

FinanŃarea 

      2009   2010   2011   2012 

1 Reabilitare termică a 
300 de blocuri în 
Sectorul 6, Bucureşti  

678,110,490 lei 69.110.490 lei   268,000,000 lei   167,000,000 lei   174,000,000 lei 

2 Din care cota 30% 
contribuŃie Sector 6 

203,433,147 lei 20,733,147 lei   80,400,000 lei   50,100,000 lei   52,200,000 lei 

  TOTAL PROGRAM 
DE INVESTIłII 
MULTIANUAL  
2009-2012 

203,433,147 lei 20,733,147 lei   80,400,000 lei   50,100,000 lei   52,200,000 lei 

          

Nr. 
Crt. 

Denumirea obiectivului 
de investiŃii 

Total blocuri 
incluse în program 

Număr blocuri 

      2009   2010   2011   2012 

1 Reabilitare termică a 300 
blocuri în Sect. 6, Buc. 

300 27   120   75   78 

  TOTAL BLOCURI 
INCLUSE ÎN 
PROGRAMUL 
MULTIANUAL 2009-2012 

300 27   120   75   78 

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 de către Consiliul Local al Sectorului 6 

Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de 

InvestiŃii în vederea asigurării finanŃării programului multianual de 

investiŃii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinŃe în 

Sectorul 6 Bucureşti  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Managementul Creditelor; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV art. 

61 alin. (1), (2), (3) precum şi art. 63 alin. (1), (2), (4) şi (8) din 

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

modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa 

şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 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 din Codul civil, 

referitoare la contracte sau convenŃii; 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1-6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi ale art. 81 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut extern de la 

Banca Europeană de InvestiŃii, în valoare de până la 70 milioane 

euro, cu o perioadă de valabilitate de până la 20 de ani, o 

perioadă de graŃie şi valabilitate trageri de 4 ani, pentru 

reabilitarea termică a până la 300 de blocuri de locuinŃe în 

Sectorul 6 în perioada 2010-2012. 

 Art. 2. Din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 se 

asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor 

de investiŃii de interes local; 
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 Art. 3. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Primăriei Sectorului 6 www.primărie6.ro 

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 6; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

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. 4. (1) Garantarea împrumutului se va face din 

veniturile bugetului local al Sectorului 6. Cuantumul veniturilor cu 

care Consiliul Local al Sectorului 6 va garanta anual, va fi egal cu 

obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii 

sau răspunderi ale Guvernului şi acesta va fi plătit din bugetul 

local şi/sau din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei publice 

locale. 
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(3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze 

acordul de garantare a împrumutului precum şi toate 

documentele necesare obŃinerii autorizării şi derulării finanŃării 

prin creditare bancară. 

 Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să 

negocieze termenii şi condiŃiile finanŃării şi să semneze Contractul 

de FinanŃare ce urmează a se încheia între Banca Europeană de 

InvestiŃii şi Primăria Sectorului 6 şi orice alte documente necesare 

programului multianual de investiŃii privind reabilitarea termică a 

până la 300 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 în perioada 2009-

2012, pentru şi în numele Primăriei Sectorului 6. 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul 

Creditelor, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii 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.: 2 

Data: 28.01.2010 
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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 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 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 Dezvoltarii, 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 cunoştinŃa 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.: 3 

Data: 28.01.2010 
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ANEXĂ 
la H.C.L.S. 6 nr. 3/28.01.2010 

Lista nominală 
cuprinzând propuneri acordare subvenŃii privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală prin credit ipotecar conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006-actualizată ianuarie 2010 
 

Nr. 

crt. 

Nume, 

prenume 

Nr. înreg./data Valoare locuinŃă cf. Deviz 

General 

Valoare credit ipotecar Curs 

lei/euro la 

data 

încheierii 

contractu-

lui de 

credit 

ipotecar 

Curs 

lei/euro la 

data 

încheierii 

contractu-

lui de 

construire  

Valoare 

subventie  

(15000 

euro)  cf. 

O.U.G. 

nr.215/2008        

30% din valoarea 

locuinŃei cf. O.U.G. nr. 

215/2008  

Propunere 

acordare 

subvenŃie 

cf. O.U.G. 

nr. 

215/2008 

      (lei) (euro) (lei) (euro) (lei) (lei) (lei) (lei) (euro) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Stoica 

Radu 

Catalin 

 

36010/23.11.2009 

 

 211279,09 

 

63792,00 

 

174327,12 

 

52635,00 

 

3,3120 

 

3,3241 

 

49861,50 

 

63615,30 

 

19137,60 

 

49862,00 

2 Talpau 

Cristian 

Nicolae 

 

37104/02.12.2009 

 

209472,83 

 

64161,00 

 

180723,00 

 

55355,00 

 

3,2648 

 

3,3241 

 

49861,50 

 

63983,27 

 

19248,30 

 

49862,00 

3 Pintea 

Cosmin 

Nicusor 

 

37741/08.12.2009 

 

124739,43 

 

39497,00 

 

101062,40 

 

32000,00 

 

3,1582 

 

3,2721 

 

49081,50 

 

38771,44 

 

11849,10 

 

38771,00 

4 Todea 

Corina 

Elena 

 

38055/10.12.2009 

 

92144,18 

 

25368,00 

 

75020,00 

 

20653,58 

 

3,6323 

 

3,7420 

 

56130,00 

 

28478,12 

 

7610,40 

 

28478,00 

5 Filip 

Cristian 

38336/14.12.2009 121829,38 38328,00 99808,04 31400,00 3,1786 3,2785 49177,50 37697,50 11498,40 37698,00 
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6 Bura 

Ioana 

38642/17.12.2009 117790,69 35993,00 65452,00 20000,00 3,2726 3,2785 49177,50 35400,92 10797,90 35401,00 

7 Hodrea 

Raluca 

Andreea 

 

39362/28.12.2009 

 

86732,86 

 

27132,00 

 

71062,64 

 

22230,00 

 

3,1967 

 

3,1112 

 

46668,00 

 

25323,92 

 

8139,60 

 

25324,00 

8 Rusei 

Nicolae 

Alexan-

dru 

 

345/06.01.2010 

 

274988,66 

 

65208,00 

 

223426,18 

 

52981,00 

 

4,2171 

 

4,2978 

 

64467,00 

 

84075,28 

 

19562,40 

 

64467,00 

           

TOTAL 329863,00 

PREŞEDINTE COMISIE: 
MEMBRII, STELA TOMOEA – Şef Serviciu - Serviciul EvidenŃă 

Patrimoniu 
 MIRCEA PAVEL - Referent - Serviciul AutorizaŃii 

ConstrucŃii 
 CĂTĂLIN TIMOFTE  – Consilier – Serviciul Economic 
 CLAUDIA PAULA BĂDICĂ – 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 
 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 blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

vehiculelor/remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe 

domeniul public şi privat de pe raza teritorială 

 a Sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al PoliŃiei Comunitare 

Sector 6, Protocolul de Colaborare încheiat între Primăria Sector 

6 şi DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, 

înregistrat la Primăria Sector 6 sub nr. 181 din 18.12.2007 şi la 

D.G.P.M.B. sub nr. 109189/13.12.2007; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 23 alin. 2 lit. “a, b, c” din Anexa nr. 

1 a Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor – cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

71/ 2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local.  
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 łinând seama de prevederile art. 64 coroborat cu art. 97 lit. 

d) şi art. 72 alin. 7 din O.U.G. nr 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice modificată şi actualizată, H.G. 147/1992 privind 

blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe 

drumurile publice, O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind regimul juridic al contravenŃiilor, HCGMB nr. 

216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind strategia 

de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a dispozitiei nr. 

508/14.04.2009 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau 

privat al statului ori al unităŃilor administrative-teritoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind activitatea 

de blocare/ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor/remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice precum şi pe domeniul public şi 
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privat de pe raza teritorială a Sectorului 6, cu excepŃia locurilor de 

parcare închiriate legal, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind blocarea/ridicarea, 

transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor 

staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor 

publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de 

pe raza teritorială a Sectorului 6 (Anexa nr. 2), Caietul de Sarcini 

(Anexa nr. 3), anexe care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 să organizeze în numele 

Consiliului Local Sector 6 licitaŃia publică pentru desemnarea 

operatorului autorizat să desfăşoare activităŃile prevăzute la Art. 1 

să elaboreze documentaŃiile aferente organizării licitaŃiei publice, 

precum şi să semneze, în numele Consiliului Local Sector 6 

contractul de servicii cu persoana juridică română sau străină 

care va fi desemnată. 

 Art. 4. Paza spaŃiilor de depozitare a vehiculelor/remorcilor 

supuse blocării/ridicării, transportului şi depozitării va fi asigurată 

de către DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6. 

 Art. 5. Sumele încasate drept redevenŃă pentru serviciile 

prestate de către operatorul autorizat, în procent de minim 10%, 

se constituie ca venit la bugetul Consiliulului Local cu destinaŃie 

exclusivă pentru sporirea numărului de locuri de parcare de pe 

raza teritorial-administrativă a Sectorului 6. 
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 Art. 6. Orice alte dispoziŃii contrare prezentei hotărâri se 

abrogă la data semnării contractului de concesiune de servicii. 

 Art. 7. (1). Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri în colaborare cu DirecŃia Generală de PoliŃie a 

Municipiului Bucureşti - Brigada de PoliŃie Rutieră  . 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 4 

Data: 28.01.2010 
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ANEXA NR. 1  

la H.C.L.S. 6 nr. 4/28.01.2010 

 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

pentru delegare de gestiune prin concesiune a serviciului privind 

blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

vehiculelor/remorcilor staŃionate neregulamentar pe raza 

Sectorului 6 - Bucureşti 
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Date generale. 

 

Autoritatea contractantă 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6 Bucureşti,  

 

Prezentare generală 

ReŃeaua stradală a Sectorului 6 este de 216,052 km. 

 

Aceasta se desfăşoară pe traseul a 557 artere de circulaŃie, 

clasificate în următoarele categorii: splai, bulevard, şosea, cale, 

strada, alee, intrare, prelungire, drum, după cum urmează:  

 

• Splai 1 arteră  

• Bulevarde 14 artere  

• Sosea 5 artere  

• Cale 4 artere  

• Stradă 335 artere  

• Alee 65 artere  

• Intrare 97 artere  

• Drum 35 artere  

• Prelungire 1 arteră  

• Total 529 artere 

 

Liniile de transport urban de suprafaŃă în sectorul 6 se desfăşoară 

după cum urmează: 

 - 12 linii de tramvai 
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 - 10 linii de troleibuz 

 - 33 linii de autobus 

 

 Traficul în cadrul Sectorului 6 este foarte aglomerat, mai 

ales în zonele: Bd. Iuliu Maniu, Bd. Drumul Taberei, Bd. VirtuŃii, 

Bd. Timişoara, Bd. Ghencea. 

 

AglomeraŃia şi ambuteiajele din Bucureşti nu mai sunt o noutate 

în ultimii ani ani. Implicit, Sectorul 6 se confruntă cu aceeaşi 

problemă. Alături de mulŃi alŃi factori determinanŃi ai acestui fapt, 

se regăseşte şi parcarea neregulamentară a autoturismelor. 

 Sectorul 6 se confruntă cu situaŃii de indisciplină a 

posesorilor de autovehicule care, prin parcarea maşinilor, 

dezorganizată şi în spaŃii nepermise, obstrucŃionează traficul 

rutier, reducând fluiditatea acestuia, blocând accesul în instituŃii, 

deplasarea mijloacelor de transport în comun în bune condiŃii, a 

maşinilor de salvare, pompieri sau de ridicare a rezidurilor 

menajere. 

 Deasemenea, indisciplina din trafic şi nerespectarea 

legislaŃiei din domeniu împiedică circulaŃia pietonilor pe trotuare, 

ocupă abuziv domeniul public împiedicând chiar şi accesul în 

parcările special amenajate. 

Intervalele orare la care traficul atinge cote maxime sunt: 

• 07,00 – 10,00 

• 16,00 – 20,00
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Studiu de trafic 

  

Intervalul 
Orar 

Bd Iuliu Maniu Bd. VirtuŃii - Bd. Crângaşi Bd Drumul Taberei Bd. Ghencea - Prelungirea Ghencea 

Trafic 
mediu 

Timp parcurgere distanŃă 

Trafic 
mediu 

Timp parcurgere distanŃă 

Trafic 
mediu 

Timp parcurgere distanŃă 

Trafic 
mediu 

Timp parcurgere distanŃă 
cu o bandă 
blocată de 

autoturisme 
parcate 

neregulamentar 

Cu o 
bandă 

eliberată 

cu o bandă 
blocată de 

autoturisme 
parcate 

neregulamentar 

Cu o 
bandă 

eliberată 

cu o bandă 
blocată de 

autoturisme 
parcate 

neregulamentar 

Cu o bandă 
eliberată 

cu o bandă 
blocată de 

autoturisme 
parcate 

neregulamentar 

Cu o bandă 
eliberată 

Total 
500.000    300.000     350.000     250.000     

07 - 10 140.000 47 min 
38 min 

84.000 43 min 
38 min 

98.000 52 min 
38 min 

70.000 42 min 
33 min 

10 - 12 85.000 32 min 
25 min 

51.000 30 min 
26 min 

59.500 35 min 
28 min 

42.500 29 min 
22 min 

12 - 16 65.000 22 min 
20 min 

39.000 20 min 
19 min 

45.500 25 min 
22 min 

32.500 19 min 
17 min 

16 - 20 135.000 49 min 
39 min 

81.000 45 min 
38 min 

94.500 54 min 
42 min 

67.500 44 min 
35 min 

20 - 24 60.000 15 min 
15 min 

36.000 13 min 
13 min 

42.000 19 min 
19 min 

30.000 12 min 
12 min 

24 - 07 15.000 7 min 
7 min 

9.000 6 min 
6 min 

10.500 12 min 
12 min 

7.500 7 min 
7 min 
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l. Cadrul legislativ 

 Prezentul studiu este realizat în conformitate cu prevederile 

legale cuprinse în O.G. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, a OUG. 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, ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea de achiziŃie publică din 

OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34/2006, a H.G. nr. 955/2004 pentru 

aprobarea Reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum 

şi a HG 147/1992 privind blocarea, ridicarea, depozitarea şi 

eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staŃionate 

neregulamentar pe drumurile publice. 

 LegislaŃia din România cuprinde o serie de acte normative 

ce conŃin prevederi referitoare la serviciile publice de interes local 

şi la contractele de concesiune de servicii cu aplicabilitate la 

prezentul studiu, după cum urmează: 

• Legea 215/2001 şi Legea 216/2002 a AdministraŃiei 

Publice Locale; 

• Hotărâre nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
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concesiune de servicii prevăzute 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 

• HCGMB nr. 10/2001 privind norme de protecŃie a 

spaŃiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti, HCGMB 

nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul 

municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 124/2008 referitoare 

la strategia de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti 

• O.U.G. nr. 195/2002 republicată privind circulaŃia pe 

drumurile public, actualizată prin OUG nr. 63/2006 

 

ll. Descrierea generală a serviciului şi a activităŃilor de 

ridicare, blocare, transport, depozitare şi eliberare a 

autovehiculelor parcate neregulamentar în Sectorul 6 - 

Bucureşti. 

II. 1. ConsideraŃii de ordin general 

 Blocarea şi ridicarea maşinilor parcate neregulamentar pe 

străzile localităŃilor este un serviciu public local de gospodărie 

comunală organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat 

şi controlat de autoritatea administraŃiei publice locale.  

 Se consideră oprire neregulamentară imobilizarea 

voluntară a unui autovehicul sau vehicul pe drumul public în 

spaŃiile unde acest lucru este interzis prin indicatoarele şi 

marcajele specifice parcării publice şi legislaŃia în vigoare. 

Conducătorii autovehiculelor au obligaŃia să respecte 

indicatoarele şi marcajele specifice parcării publice. 
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 Autovehiculul sau vehiculul oprit pe partea carosabilă 

trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un 

singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se 

dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot 

fi oprite şi câte două, una lângă alta.  

 Principiile de organizare şi funcŃionare a serviciului public 

de blocare şi ridicare a maşinilor parcate neregulamentar sunt 

următoarele: 

 - calitatea şi continuitatea serviciului; 

 - nediscriminarea şi egalitatea tuturor cetăŃenilor 

 - autonomia locală şi descentralizarea; 

 - conservarea şi protecŃia mediului înconjurător; 

 - transparenŃa, consultarea şi antrenarea în decizii a 

beneficiarilor; 

� administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din 

proprietatea publică şi a banilor publici; 

Scopurile activităŃilor de blocare/ridicare au ca obiect: 

 - fluidizarea traficului rutier; 

 - protejarea pietonilor pe trotuare; 

 - descongestionarea drumurilor publice; 

 - facilitarea accesului la obiectivele de interes public, 

optimizarea transportului în comun; 

 - asigurarea spaŃiului necesar pentru întreŃinerea şi 

protejarea trotuarelor şi spaŃiilor verzi; 

 - diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi 

cea la destinaŃie; 
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 - asigurarea fluenŃei circulaŃiei în condiŃii de siguranŃă, fără 

blocări şi accidente de circulaŃie; 

 - eliberarea domeniului public de autoturismele abandonate 

 - disciplinarea conducătorilor auto care nu respectă 

legislaŃia privind circulaŃia rutieră pe drumurile publice. 

 - o mai bună gestionare a creanŃelor bugetare 

II. 2. Desfăşurarea activităŃilor de ridicare, blocare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelor parcate 

neregulamentar 

 

 Ocuparea abuzivă sau blocarea accesului în parcări de 

către un deŃinător al unui autovehicul sau vehicul fără autorizaŃie 

de parcare, atrage ridicarea, transportul şi depozitarea 

autovehiculului sau vehiculului. Această măsură se ia de către 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6, din oficiu, sau 

la sesizarea în scris a Dispeceratului Primăriei Sector 6 sau al 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, de către 

titularul autorizaŃiei de parcare. 

 Dispeceratul Primăriei Sector 6 este obligat să anunŃe 

dispeceratul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, 

precum şi dispeceratul operatorului autorizat în vederea 

transmiterii sesizărilor adresate de către titularii autorizaŃiilor de 

parcare pentru eliberarea locurilor de parcare ocupate abuziv. 

 OperaŃiunea privind constatarea ocupării abuzive a locului 

de parcare de către un autovehicul sau vehicul, altul decât cel 

pentru care s-a eliberat autorizaŃia de parcare se efectuează de 
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agenŃi comunitari din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 6 şi ai Brigăzii de PoliŃie Rutieră, asistaŃi de 

către angajaŃii însărcinaŃi cu blocarea sau ridicarea.  

 În cazul constatării opririi autovehiculului sau vehiculului în 

afara spaŃiilor special amenajate, contravenientului i se v-a aplica 

sancŃiunea de blocare/ ridicare, transportul şi depozitarea 

autovehiculului sau vehiculului, constatarea opririi sau staŃionării 

abuzive făcându-se de către agenŃii comunitari şi DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 : 

 a). dacă nu sunt respectate HCGMB nr. 10/2001 privind 

norme de protecŃie a spaŃiilor verzi pe teritoriul municipiului 

Bucureşti, HCGMB nr.216/2006 privind parcarea vehiculelor grele 

pe teritoriul municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 124/2008 

referitoare la strategia de parcare pe teritoriul municipiului 

Bucureşti 

 b). dacă nu este asigurat pe trotuar un spaŃiu de cel puŃin 1 

m pentru circulaŃia pietonilor conform Art. 72 din O.U.G. nr 

195/2002, autovehicul sau vehiculul va fi ridicat, transportat şi 

depozitat în locul special amenajat.  

 c). în cazul în care ca urmare a opririi neregulamentare, 

spaŃiul asigurat pentru circulaŃia pietonilor este mai mare de 1 m, 

se dispune blocarea roŃii din stânga faŃă a autovehiculului. 

 Autovehiculele sau vehiculele oprite sau staŃionate abuziv 

în incinta parcărilor private, la solicitarea proprietarilor de drept, 

pot fi supuse blocării/ridicării, transportului şi depozitării în spaŃii 

special amenajate până la eliberarea acestora proprietarilor. 
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 Autovehiculele cu anunŃuri publicitare parcate pe domeniul 

public al sectorului 6, cu excepŃia locurilor de parcare închiriate 

legal de la ADPDU S6 precum şi autoutilitarele (transport marfă 

sau persoane) vor fi supuse blocării/ridicării, transportului şi 

depozitării lor în spaŃii special amenajate. 

 În cazul în care, deşi parcat într-un spaŃiu public amenajat, 

autovehicul sau vehiculul staŃionează o perioadă mai mare de 7 

zile calendaristice, fără a fi mişcat, acest spaŃiu se consideră 

abuziv ocupat, autovehiculul sau vehiculul urmând a fi ridicat, 

transportat şi depozitat în locul special amenajat.  

 În vederea aplicării acestei sancŃiuni, DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară Sector 6 şi/sau ADPDU va marca roata din 

stânga faŃă a autovehiculului sau vehiculului, pe cauciuc şi asfalt 

cu vopsea de culoare roşie şi se va fotografia (cu data şi ora) în 

vederea dovedirii staŃionării abuzive. În cazul vehiculelor cu o 

singură axă se va marca oricare din roŃi.  

 OperaŃiunile de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor se execută numai de 

către angajaŃii pregătiŃi corespunzător. Aceste operaŃiuni se pot 

realiza numai în prezenta agentului comunitar în baza unei note 

de constatare întocmită de către acesta.  

 OperaŃiunile de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor se realizează pe baza 

notei de constatare (dispoziŃie scrisă) sau procesului verbal de 

contravenŃie întocmită de agentul constatator din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 6 sau de către 
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agentul constatator din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră a 

Municipiului Bucureşti prin care s-a dispus blocarea/ridicarea 

autovehiculului sau vehiculului, pe baza fotografiilor martor şi a 

anexei nr. 3 care va cuprinde numele agentului constatator, 

unitatea din care face parte, constatarea efectuată şi măsura prin 

care s-a dispus blocarea/ridicarea, transportul şi depozitarea în 

locul special amenajat. 

 - maşinile parcate neregulamentar se blochează/ridică în 

urma constatării de către poliŃie a contravenŃiei şi dispoziŃiei 

scrise de blocare/ridicare. 

 - se solicită un echipaj care începe manevrele de 

blocare/ridicare  

 - echipajul sosit la faŃa locului începe manevrele de 

blocare/ridicare cu echipamente specifice 

 - în cazul ridicării, după ce maşina a fost urcată şi asigurată 

pe platforma autospecialei, se transportă în locul special 

amenajat în vederea depozitării 

 - contravenientul se prezintă la locul special amenajat 

depozitării, unde este şi un birou de poliŃie, i se întocmeşte un 

proces verbal de contravenŃie, plăteşte taxa aferentă 

blocării/ridicării, transportului şi depozitării şi îşi recuperează 

maşina. 

II. 2.1. Descrierea activităŃii de blocare. 

 Activitatea de blocare a roŃilor autovehiculelor sau 

remorcilor parcate neregulamentar presupune următoarele: 
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 a). La începerea activităŃii, trebuie să se deŃină un număr 

semnificativ de dispozitive pentru blocarea autovehiculelor din 

care, minim 15% trebuie să fie adaptate pentru blocarea 

autovehiculor sau remorcilor având anvelope cu dimensiunea mai 

mare de 825 x 20. 

 b). Dispozitivele de blocare a roŃilor trebuie să 

îndeplinească următoarele condiŃii: 

- prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care 

sunt montate; 

- să asigure imposibilitatea desfacerii sau deteriorării; 

- să aibă inscripŃionate numele , adresa şi nr.de telefon al 

operatorului. 

 c) ActivităŃile de blocare trebuie aplicate în toate zonele 

sectorului, în limita mijloacelor tehnice disponibile, fără a fi 

permisă alegerea selectivă a autovehiculelor aflate într-o zona în 

care se desfăşoară această activitate. Autovehiculele de 

intervenŃie (salvare, pompieri, protecŃie civilă, apă, canal etc.), 

aflate în misiune, nu vor fi supuse activităŃii de blocare. 

 d) În timpul blocării autovehiculelor şi remorcilor trebuie 

luate măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, întreaga 

responsabilitate pentru orice fel de reclamaŃii ulterioare privind 

abaterile vehiculului prin activitatea de blocare revenind celui care 

a efectuat operaŃinea de blocare.  

 e) În cazul deteriorării din diverse motive a dispozitivelor de 

blocare, resposabilul cu blocarea este obligat să le înlocuiască. 
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 f) După blocare, este necesară elaborarea unui document 

specific de comunicare,  

Acesta va conŃine obligatoriu următoarele: 

- data, locul şi ora unde este încheiat; 

- numele agentului care a efectuat blocarea, al poliŃistului 

comunitar şi adresa unităŃii ce desfăşoară activitatea 

respectivă; 

- descrierea faptei; 

- instituŃia din care provine agentul constatator; 

- indicarea actului normativ încalcat; 

- numărul de telefon al dispeceratului care gestionează 

activitatea de blocare a roŃilor; 

- valoarea tarifului şi a procedurii de deblocare; 

- modul de contestare; 

 g) Agentul fotografiază sau înregistreza pe suport magnetic 

(video) autovehiculul înainte şi după aplicarea dispozitivului de 

blocare. 

 

 II.2.2. Descrierea activităŃii de ridicare. 

 

 Activitatea de ridicare, transport şi depozitare a 

autovehiculelor şi remorcilor parcate neregulamentar presupune 

următoarele:  

 

 a). Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare, 

este necesară deŃinerea de autovehicule specializate şi 
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omologate, precum şi un spaŃiu de depozitare generos, astfel 

încât să permită un număr mare de maşini ridicate zilnic. 

b). Ridicarea autovehiculelor şi remorcilor se va face în condiŃii de 

siguranŃă, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment 

rutier, iar acestea să nu sufere nici un fel de deteriorare; 

c). Se ridică cu prioritate autovehiculele sau vehiculele care 

obstrucŃionează traficul rutier, blochează accesul în instituŃii 

publice; 

d). Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic (foto) a 

autovehiculelor sau a remorcilor ce urmează a fi ridicate pentru 

evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora; 

e). Transportul autovehiculelor şi remorcilor ridicate la locul de 

depozitare se va fără a le deteriora; 

f). Depozitarea într-un spaŃiu amenajat corespunzător şi 

asigurarea integrităŃii autovehiculelor şi remorcilor ridicate ; 

g). În cazul vehiculelor fără stăpân, sunt aduse la cunoştinŃă 

publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde 

acesta a fost ridicat, de regulă prin anunŃ publicat într-un cotidian 

local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului verbal de 

constatare. 

h). În cazul maşinilor abandonate, lista cuprinzând vehiculele fără 

stăpân se afişează la sediul autorităŃii publice locale sau unde 

aceasta stabileşte, într-un loc special amenajat. 

i). În cazul vehiculului abandonat, primarul, la propunerea 

agenŃilor constatatori, îl somează pe proprietarul sau deŃinatorul 

legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, 
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ca în termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe 

domeniul public sau privat al statului ori unităŃii administrativ-

teritoriale. 

j). Dacă proprietarul sau deŃinătorul legal al vehiculului abandonat 

nu răspunde somaŃiei primite, după expirarea unui termen de 10 

zile de la data somaŃiei, vehiculul trece de drept în proprietatea 

unităŃii administrativ-teritoriale pe a cărei raza teritoriala se află, 

prin dispoziŃie a primarului şi va fi predat unei unităŃi de colectare 

şi valorificarea a deşeurilor 

k). Restituirea autovehiculelor şi a remorcilor după achitarea 

tuturor amenzilor, taxelor, impozitelor, respectiv tarifelor 

prevăzute de normele legale; 

� În cazul nerevendicării autovehiculelor sau remorcilor 

ridicate şi depozitate, se iau măsurile legale privind valorificarea 

lor; 

 

lll. Oportunitatea delegării de gestiune a serviciului privind 

blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe 

raza Sectorului 6 - Bucureşti. 

 Delegarea de gestiune a serviciului se va face în 

conformitaete cu prevederile O.U.G. 34/2006 şi H.G. 71/2007 prin 

atribuirea unui contract de concesiune în urma desfăşurării unei 

proceduri de licitaŃie deschisă sau restrânsă. 
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Avantajele concesiunii 

 

• Majoritatea riscurilor contractului vor fi asumate de către 

concesionar 

• InvestiŃia va fi suportată în totalitate de către concesionar, 

autoritatea contractantă netrebuind să depună un efort 

financiar pentru prestarea acestui serviciu public 

• Tarifele vor fi mai mici întrucât contractul de concesiune se 

încheie în urma unei proceduri de licitaŃie deschisă sau 

licitaŃie restrânsă 

• Serviciile prestate de un oprator economic sunt din punct 

de vedere calitativ superioare decât cele prestate de o 

instituŃie publică 

lV. Fezabilitatea activităŃii de ridicare, blocare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor 

parcate neregulamentar. 

IV.1. Fezabilitatea tehnică. 

Se vor lua în considerare următoarele date: 

- un număr mediu de 60 maşini ridicate zilnic; 

- o capacitate maximă de ridicare într-o zi de 150 maşini; 

- un număr mediu de 60 maşini blocate zilnic; 

- o capacitate maximă de 150 maşini blocate într-o zi; 

- program de lucru non stop, cu excepŃia zilelor de duminică; 

- o distanŃă de parcurs medie pentru transportul până la 

maşină şi la locul de depozitare de 20 km; 
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- aproximativ 10% dintre maşinile ridicate şi transportate 

rămân depozitate mai mult de 1 zi; 

- durata operaŃiunilor de blocare sau ridicare să se încadreze 

între 5 minute şi 7 minute, în condiŃii climatice şi tehnice normale 

- durata de exploatare în condiŃii optime a unei autospeciale 

este de 5 ani. 

Astfel: 

• sunt necesare 10 autospeciale cu macara pentru 

asigurarea numărului mediu de maşini ridicate zilnic şi 

capacitatea maximă de 150 maşini în zilele în care este 

nevoie; 

• sunt necesare 200 de dispozitive pentru blocarea maşinilor 

• mărimea terenului trebuie să fie de minim 7000 mp, pentru 

asigurarea unui număr de 350 de autovehicule 

depozitate, incluzând spaŃiile de acces şi manevrare şi 

spaŃiul de birouri pus la dispoziŃia reprezentaŃilor din 

partea DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 

şi a Brigăzii de PoliŃie Rutieră (aproximativ 150 mp); 

• autospecialele trebuie să fie echipate cu lămpi cu lumină 

galbenă intermitentă şi să fie dotate cu indicatoare sau 

dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru atunci 

când operează în flux curent; 

• autovehiculele utilizate şi destinate special acestei activităŃi, 

trebuie să fie numerotate, prevăzute cu platformă şi 

macara şi avizate R.A.R. Autovehiculele trebuie să aibă 
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capacitatea de a ridica autovehicule sau vehicule cu o 

greutate mai mare de 4 tone 

• personalul angajat în activitatea de blocare/ridicare şi 

transport trebuie să fie instruit profesional; 

• spaŃiul de depozitare a autovehiculelor sau vehiculelor 

ridicate trebuie împrejmuit cu gard care să nu permită 

accesul persoanelor neautorizate, trebuie iluminate pe 

timp de noapte şi asigurate cu supraveghere video şi 

pază permanentă conform legii. Paza va fi în sarcina 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6. 

• dispozitivele de blocare a roŃilor autovehiculelor parcate 

abuziv vor trebui să blocheze roŃi cu un diametru minim 

de 19”; 

• Trebuie asigurată blocarea/ridicarea în siguranŃă a 

autovehiculelor sau vehiculelor din orice poziŃie s-ar afla 

oprite.
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IV.2. Fezabilitatea economică. 

      

Unitate 

de 

măsură 

Cantitate 
PreŃ 

unitar 

Cost 

total 

lunar 

Cost 

total 

anual 

Cost total 

10 ani 

1 Autospeciale 10 autospeciale cu durată de viaŃă de 5 ani bucati 20 130,000 21,667 260,000 2,600,000 

2 Dispozitive de blocare 200 de dispozitive cu durată de viaŃă de 5 ani bucati 400 350 1,167 14,000 140,000 

3 Asigurări autospeciale 
S-a luat în calcul o poliŃă de asigurare de 5% din 

valoarea maşinii bucata 10 6,500 5,417 65,000 650,000 

4 
Asigurare autoturisme 

ridicate 

S-a luat în considerare o poliŃă unde se plăteşte 

anual 100,000 Euro bucata 1 100,000 8,333 100,000 1,000,000 

5 Chirie teren 
S-a luat în calcul o chirie de 3 Euro pe metru 

pătrat pe lună mp 7000 3 21,000 252,000 2,520,000 

6 Amenajare teren 
S-a luat în considerare amenajarea terenului cu 

platforma betonată. 150 Euro/mp mp 7000 150 8,750 105,000 1,050,000 

7 
Amenajare clădire 

birouri 
S-a luat în calcul o clădire de birouri de 150 mp 

mp 150 500 625 7,500 75,000 

8 
Cheltuieli cu 

carburantul 

s-au luat în calcul: 50 maşini ridicate; 20 km 

parcurşi pt o maşină ridicată; consum de 40 litrii 

la suta de km litrii 10400 1 10,400 124,800 1,248,000 

9 
Cheltuieli întreŃinere 

autospeciale 
S-a luat în calcul o cheltuială anuală de  

bucati 10 12,000 10,000 120,000 1,200,000 

10 

ÎntreŃinere spaŃiu de 

depozitare autoturisme 

+ utilităŃi 

s-au luat în calcul cheltuielile cu utilităŃile, 

întreŃinerea şi curăŃenia 

 

       7,000 84,000 840,000 
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11 Cheltuieli cu angajaŃii 
2 oameni pe maşină pe tură, 3 ture, 10 angajaŃi 

departament administrativ oameni 104 1,000 104,000 1,248,000 12,480,000 

12 

Autoutilitare pentru 

transportat sistemul 

de blocat roŃi 

4 autoutilitare cu o durată de exploatare în 

condiŃii optime de 5 ani 
bucati 8 30,000 2,000 24,000 240,000 

 

13 Dotări auto 
StaŃii emisie-recepŃie, camere foto digitale, 

dispozitive GPS, telefoane mobile bucati 70 1,300 758 9100 91000 

 

            201,116 2,413,400 24,134,000 

  Venituri         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Lunar 

PreŃ 

unitar 

Venituri 

lunare 

Venituri 

Anuale 

Venituri la 

10 ani 

1 Ridicat autoturisme 50 de autoturisme ridicate zilnic Bucati 1300 170 221,000 2,652,000 26,520,000 

2 Blocat autoturisme 60 de autoturisme blocate zilnic Bucati 1560 40 62,400 748,800 7,488,000 

            283,400 3,400,800 34,008,000 

  din care T.V.A     45,249 542,988 5,429,880 
 

                  
 

  Redeventa 7% din încasări       18,540 222,480 2,224,800 
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 Profit brut         18,495 221,932 2,219,320 

  Impozit pe profit     2959 35508 355080 
 

         
 

 Profit net     15,536 186,424 1,864,240 

 

 

Având în vedere prevederile art. 7 din HG 71/2007 şi asigurarea unui nivel minim de profit 

pentru concesionar perioadă optimă pentru durata concesiunii este de 10 ani 
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V. Derularea procedurii de atribuire a contractului de 

concesiune a serviciului privind blocarea, ridicarea, 

transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau 

remorcilor staŃionate neregulamentar pe raza Sectorului 6 – 

Bucureşti 

Procedura aleasă va fi cea de licitaŃie restrânsă accelerată sau 

cea de licitaŃie deschisă. 

 

Etape principale procedura de licitaŃie restrânsă accelerată 

 

Ziua 1 – publicarea anunŃului de participare (art. 82 OUG 

34/2006, art. 19 HG 71/2007) 

    ↨               3+10 zile (art. 22 HG 71/2007; art. 83 OUG 34/2006) 

Ziua 15 – depunerea candidaturilor; şedinŃa de deschidere a 

documentelor de calificare 

    ↨               3 zile – analiza documentelor de calificare  

Ziua 18 – transmiterea comunicărilor şi invitaŃiilor pentru 

depunerea ofertelor (minim 3) 

    ↨               10 zile (art. 89 OUG 34/2006) 

Ziua 29 – depunere oferte; deschidere oferte 

    ↨               3 zile – analiza ofertelor  

Ziua 32 – transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii 

    ↨               11 zile (art. 205 OUG 34/2006) 

Ziua 44 – semnarea contractului 
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Etape principale procedura de licitaŃie deschisă 

 

Ziua 1 – publicarea anunŃului de participare (art. 74 OUG 

34/2006, art. 19 HG 71/2007) 

    ↨               3+40 zile (art. 22 HG 71/2007; art. 75 OUG 34/2006) 

Ziua 45 – depunere oferte; deschidere oferte 

    ↨               3 zile – analiza ofertelor  

Ziua 48 – transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii 

    ↨               11 zile (art. 205 OUG 34/2006) 

Ziua 60 – semnarea contractului 

 

 

                   Întocmit,  

Serviciul InvestiŃii, AchiziŃii Publice 

          şi Urmărire Contracte 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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ANEXA NR. 2  

la H.C.L.S. 6 nr. 4/28.01.2010  
 

REGULAMENT  

privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

vehiculelor şi remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe 

domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6 

 
 Art. 1. (1) Vehiculele/remorcile staŃionate neregulamentar 

pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 sau pe 

domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6, sunt 

supuse blocării/ridicării, transportului şi depozitării lor în spaŃii 

special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau 

îndeplinirea formalităŃilor legale de valorificare.  

 (2) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui 

vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste 

această durată imobilizarea se consideră staŃionare. 

 (3) Se consideră parcare staŃionarea vehiculelor în spaŃii 

special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător. 

 (4) Vehiculul staŃionat pe partea carosabilă trebuie aşezat 

lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă 

printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. 

Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi staŃionate şi 

câte două, una lângă alta. 

 (5) Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. 1 şi 

vehiculele/ remocile staŃionate pe trotuar, dacă nu asigură spaŃiu 

de cel puŃin 1 m pentru circulaŃia pietonilor. 
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 Art. 2. Conducătorii vehiculelor/remorcilor au obligaŃia să 

respecte indicatoarele şi/sau marcajele specifice parcării publice, 

şi a tuturor indicatoarelor şi/sau marcajelor rutiere.  

 Art. 3. Ocuparea abuzivă fără autorizaŃie de parcare sau 

blocarea accesului în parcări sau accesului în instituŃii publice sau 

private ori reşedinŃe de către un deŃinător al unui vehicul/remorcă, 

atrage blocarea/ridicarea, transportul şi depozitarea 

vehiculului/remorcii. Această masură se ia de către organele 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, din oficiu, sau 

la sesizarea în scris sau telefonic a Dispeceratului Primăriei 

Sector 6 sau al DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, 

de către titularul autorizaŃiei de parcare. 

 Art. 4. Dispeceratul Primăriei Sector 6 este obligat să 

anunŃe dispeceratul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară 

Sector 6, precum şi dispeceratul operatorului autorizat în vederea 

transmiterii sesizărilor adresate de către titularii autorizaŃiilor de 

parcare pentru eliberarea locurilor de parcare ocupate abuziv sau 

eliberarea accesului în instituŃii publice sau private ori reşedinŃe. 

 Art. 5. OperaŃiunea privind constatarea ocupării abuzive a 

locului de parcare de către un vehicul/remorcă, altul decât cel 

pentru care s-a eliberat autorizaŃia de parcare sau blocarea 

accesului în instituŃii publice sau private ori reşedinŃe se 

efectuează de agenŃi comunitari din cadrul DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară Sector 6 asistaŃi de către angajaŃii operatorului 

autorizat.  

 Art. 6. În cazul constatării staŃionării vehiculului/remorcii în 

afara spaŃiilor special amenajate, se va proceda la 

blocarea/ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului/remorcii, 

constatarea staŃionării neregulamentare/abuzive se face de catre 
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Brigada de PoliŃie Rutieră a Municipiului Bucureşti şi/sau de către 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6, după caz, în 

conformitate cu normele legale. 

 

 Art. 7. În cazul vehiculelor staŃionate abuziv în incinta 

parcărilor private, la solicitarea proprietarilor de drept, se va 

proceda la blocarea/ridicarea, transportul şi depozitarea în spaŃii 

special amenajate până la eliberarea acestora proprietarilor. 

 

 Art. 8. OperaŃiunile de blocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor/remorcilor se execută numai 

de către operatorul autorizat care a obŃinut atribuirea contractului 

de achiziŃie publică. Aceste operaŃiuni se pot realiza numai în 

prezenŃa agentului comunitar, în baza DispoziŃiei de ridicare 

(Anexa nr. 1 la prezentul regulament) întocmită de către acesta, 

cu excepŃia cazurilor în care DispoziŃia de ridicare este întocmită 

de către agenŃii Brigăzii de PoliŃie Rutieră pentru 

vehiculele/remorcile staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice, prin care s-a dispus 

blocarea/ridicarea vehiculului/remorcii. 

 OperaŃiunile de blocare/ridicare, transport şi depozitare a 

vehiculelor sau remorcilor, se vor face prioritar în cazurile în care 

vehiculele/remorcile staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 sau pe domeniul 

public/privat de pe raza teritorială a Sectorului 6, crează blocaje 

sau obstrucŃionări ale traficului rutier. 

 După întocmirea DispoziŃiei de ridicare, se va completa de 

către reprezentantul operatorului Nota de constatare – fişa 

vehicului/remorcii.  
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 După completarea Notei de constatare, operatorul va 

imortaliza în format digital, foto, din cel puŃin patru unghiuri 

diferite, vizând starea şi integritatea vehiculului/remorcii 

staŃionate. La cererea Brigăzii de PoliŃie Rutieră şi/sau DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, operatorul autorizat 

este obligat să pună la dispoziŃia acestora fotografiile din care să 

rezulte starea fizică a vehiculului/remorcii staŃionate. 

 

 Art. 9. Anexele nr. 2, 2a şi 2b la prezentul regulament 

reprezintă Nota de constatare - Fişa vehiculului/remorcii care va fi 

întocmită de către angajatul operatorului. Nota de constatare - 

Fişa vehiculului/remorcii va cuprinde în mod obligatoriu marca, 

modelul, culoarea şi numărul de înmatriculare al vehiculului, locul 

şi starea fizică a acestuia. Nota de constatare se va întocmi in 3 

exemplare (autocopiante si culori diferite) care vor fi înseriate. 

Originalul va rămâne la agentul constatator, iar celelalte două 

copii ale notei de constatare se vor înmâna operatorului autorizat. 

Operatorul autorizat va preda la eliberare o copie deŃinătorului 

legal al vehiculului/remorcii la cererea acestuia. 

 După efectuarea operaŃiunilor de ridicare, agentul 

comunitar, prin dispecerat, este obligat să anunŃe Dispeceratul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 de măsura 

dispusă prin dispoziŃia de ridicare.  

 

 Art. 10. În situaŃiile în care proprietarul sau deŃinătorul legal 

al vehiculului/remorcii nu se prezintă pentru ridicare, în termen de 

7 zile calendaristice de la consemnarea în registrul de intrări-ieşiri 

al operatorului, agenŃii constatatori vor proceda la somarea 

acestuia  în vederea vânzării pentru valorificare în conformitate 
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cu dispoziŃiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrative-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 11. În cazul vehiculelor/remorcilor la care s-a dispus şi 

efectuat blocarea şi nu se poate efectua ridicarea, transportul şi 

depozitarea, din diferite motive tehnice, se va percepe o taxă de 

blocare/deblocare pe interval de 24 de ore, nefracŃionat, până la 

momentul achitării taxei aferente. 

 

 Art. 12. În cazul în care proprietarul, având asupra sa 

talonul maşinii, permisul auto şi actul de identitate, se prezintă în 

momentul în care este ridicat vehiculul/remorca, fără ca 

autospeciala să fie pusă în mişcare, acesta va fi sancŃionat 

conform actelor normative în vigoare şi va achita, pentru 

operaŃiunea de ridicare, doar taxa de ridicare, urmând ca după 

plata acestei taxe vehiculul/remorca să fie coborât de pe 

autospecială. 

 

 Art. 13. Programul de desfăşurare a activităŃilor de 

blocare/ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/remorcilor 

se desfăşoară în intervalul Luni de la ora 00:00 până Sâmbăta la 

ora 24:00. La solicitarea Primăriei Sector 6 sau a Brigăzii de 

PoliŃie Rutieră a Municipiului Bucureşti, se poate lucra şi duminica 

în cazul în care sunt blocate căile de acces ale unor instituŃii 

publice deschise non stop.  
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 Programul de desfăşurare a activităŃii de deblocare şi 

eliberare a vehiculelor/remorcilor ridicate se desfăşoară zilnic în 

intervalul orar 08ºº-22ºº mai puŃin Duminica când programul este 

de la 08ºº-14ºº.  

 

 În situaŃia în care până la ora 22:00 a zilei în curs, 

proprietarul nu achită toate taxele aferente deblocării, 

vehiculul/remorca vor fi deblocate, ridicate, transportate şi 

depozitate în spaŃiul special amenajat, caz în care deŃinătorul 

legal al vehiculului/remorcii va achita atât taxa de ridicare, 

ransportare şi depozitare cât şi taxa de deblocare.  

 

 Art. 14. Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de 

blocare/ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor/remorcilor, raspunde în mod direct faŃă de proprietarii 

vehiculelor/remorcilor blocate sau ridicate pentru eventualele 

daune produse acestora ca urmare a operaŃiunilor de 

blocare/ridicare, transport sau depozitare. Operatorul autorizat 

este obligat să se asigure la o societate de asigurări pentru 

acoperirea eventualelor daune produse vehiculelor/remorcilor ca 

urmare a operaŃiunilor de blocare, ridicare, transport sau 

depozitare.  

 

 Art. 15. Pe perioada depozitării vehiculelor/remorcilor, 

acestea se află în custodia operatorului autorizat până la data 

eliberării şi răspunde conform legii. Eliberarea se va efectua 

deŃinătorului legal al vehiculului/ remorcii în baza certificatului de 

înmatriculare în original.  
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 Proprietarul sau deŃinătorul unui vehicul/remorcă este 

obligat să comunice Brigăzii de PoliŃie Rutiere şi/sau DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară, la cererea acesteia şi în 

termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinŃat 

vehiculul/remorca pentru a fi conduse pe drumurile publice, 

conform dispoziŃiilor art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulaŃia pe drumurile publice, republicată în baza Legii nr. 

49/2006.  

 

 Art. 16. La cererea autorităŃilor locale, în situaŃii de urgenŃă 

prevăzute de O.U.G. nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi 

completări de Legea nr. 15/2005 privind Sistemul National de 

Management al SituaŃiilor de UrgenŃă, operatorul autorizat va 

efectua, cu titlu gratuit, operaŃiunile de blocare/ridicare, transport 

şi depozitare a vehiculelor/remorcilor din zona afectată.  

 

 Art. 17. Cuantumul tarifelor aferente operaŃiunilor de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/remorcilor se 

stabileşte în baza Caietului de Sarcini. 

 

 Art. 18. Primăria Sectorului 6 va asigura operatorului 

autorizat un spaŃiu în vederea depozitării vehiculelor abandonate, 

în condiŃiile Legii nr. 421/2002 modificată şi completată cu Legea 

nr. 309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităŃilor administrativ-teritoriale, cu modificările 

ulterioare. În acest caz, operatorul autorizat va percepe doar 

preŃul stabilit pentru operaŃiunile de ridicare şi transport, sumă ce 

va fi achitată de Primăria Sectorului 6 în termen de 45 de zile de 
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la data solicitării serviciului. Paza acestui spaŃiu special amenajat 

va fi asigurată de Primăria Sectorului 6 prin DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară. 

 

 Art. 19. Plata tarifelor aferente operaŃiunilor de 

blocare/ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/remorcilor 

se efectuează la reprezentantul operatorului autorizat care a 

efectuat operaŃiunile de blocare, ridicare, transport şi depozitare 

care are obligaŃia să elibereze chitanŃa fiscală.  

 

 Art. 20. În functie de perioada de depozitare, calculată din 

momentul predării efective a vehiculelor/remorcilor, se percepe o 

taxă de către operatorul autorizat, cu excepŃia vehiculelor 

abandonate ridicate, conform Art. 18. Momentul eliberării către 

deŃinătorul legal al vehiculului/remorcii se stabileşte pe baza 

registrului de intrări – ieşiri existent la sediul locului de depozitare.  

 

 Art. 21. Restituirea vehiculelor aparŃinând instituŃiilor 

prevăzute la art. 32 alin. 2 lit. a) si b) din O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată, se face gratuit 

imediat şi necondiŃionat 
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ANEXA NR. 1 

la Regulament 

 

 

DIRECłIA GENERALĂ DE POLIłIE COMUNITARĂ S 6  

 

 

DISPOZIłIE DE RIDICARE / BLOCARE 

 

 

 

Anul___________, luna_____, ziua____, orele____, în Municipiul 

Bucureşti,  

agentul comunitar,_____________________________ din cadrul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6, fiind în 

executarea atribuŃiilor de serviciu pe str.____, constat ca 

vehiculul/remorca marca__________________________ 

culoare________________, cu nr.________________________ 

 a) se află staŃionat neregulamentar pe str.__________________, 

nr._________, încălcând prevederile 

__________________________________________. 

 b) blochează accesul în parcarea cu nr.___ , loc atribuit de către 

ADPDU conform autorizaŃiei de parcare nr. __/__ din strada __ 

nr. __ parcare limitrofă blocului __, încălcând prevederile 

______________________________________________. 
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 În conformitate cu prevederile H.C.L.S.6. nr.__ /__ şi ale 

Regulamentului de aplicare al acesteia, dispun ridicarea/blocarea 

vehiculului/remorcii în cauză, transportul şi depozitarea 

acestuia/acesteia în locul special amenajat. 

 

Agent constatator, Reprezentant operator 

autorizat(nume şi prenume) 

___________________ ____________________ 

 Autospecială nr.___________ 

 



445 
 

ANEXA NR. 2 

la Regulament 

Notă de constatare 

Seria ................... nr. .............. 

Regim special 

 

FIŞA VEHICULULUI/REMORCII STAłIONATE 

NEREGULAMENTAR 

 

 

Încheiată astăzi, ziua .... luna .... anul ... ora .... minutul ..... strada 

.............................................................................. 

Subsemnatul ..................... angajat al operatorului autorizat, la 

examinarea exterioară a vehiculului/remorcii, cu numărul de 

înmatriculare.................................... ............................................ 

marca ................................... modelul ....................................... 

culoarea .................................. ca urmare a întocmirii DispoziŃiei 

de ridicare nr. .............................................., în vederea efectuării 

operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constat 

următoarele: 

 - vehiculul prezintă avarii vizibile (da/nu) 

 

ObservaŃii: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere 

în format digital, din 4 unghiuri diferite (faŃa, spatele şi lateralele 

vehiculului) constatându-se următoarele: 

........................................................................................................
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........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

............................................................................................ 

 

Cele menŃionate în prezenta notă de constatare sunt atestate de 

către martorul asistent ........, domiciliat în ........................... strada 

........ nr. .............. bl. ....... sc. ............ ap. ............. sector ............. 

legitimat cu BI/CI seria …….............. nr. .............................. CNP 

.................................................................... 

 

Semnătura angajat operator ...................................... 

 

Semnătura martor asistent     ...................................... 
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ANEXA NR. 2a 

la Regulament 

 

Notă de constatare 

Seria ................... nr. ................ 

 

 

 

FIŞA VEHICULULUI /REMORCII PARCATE ABUZIV 

(RIDICARE) 

 

 

Încheiată astăzi, ziua ..... luna ..... anul ... ora ... minutul .... strada 

.............................................................................. 

Subsemnatul ....... angajat al operatorului, la examinarea 

exterioară a vehiculului/remorcii, cu numărul de înmatriculare 

........ marca ............ modelul ...... culoarea ................ ca urmare a 

întocmiri DispoziŃei de ridicare nr.  .................., în vederea 

efectuării operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constat 

următoarele: 

 

ObservaŃii: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere 

în format digital, din 4 unghiuri diferite (faŃă, spatele şi lateralele 

vehiculului) constatându-se următoarele: 

........................................................................................................

........................................................................................................
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........................................................................................................

......................................................................... 

Cele menŃionate în prezenta notă de constatare sunt atestate de 

martorul asistent........................, domiciliat 

………………………….în.................................strada.....................

nr. .............bl. ....... sc. .......ap. ......... sector........legitimat cu BI/CI 

seria.....nr......... CNP............................................... 

 

Semnătura angajat operator ....................................... 

 

 

Semnătura martor asistent    ...................................... 
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ANEXA NR. 2b 

la Regulament 

 

 Notă de constatare   

Seria ................... nr. ................ 

 

 

FIŞA VEHICULULUI /REMORCII PARCATE ABUZIV 

(BLOCARE) 

 

 

 Încheiată astăzi, ziua .. luna .. anul ... ora .. minutul .. strada 

.............................................................................. 

Subsemnatul .......... a, la examinarea exterioară a 

vehiculului/remorcii, cu numărul de înmatriculare 

............................................ marca ................................... modelul 

...... culoarea .....ca urmare a întocmirii DispoziŃiei de ridicare nr. .. 

........................, în vederea efectuării operaŃiunilor de ridicare, 

transport şi depozitare, constat următoarele: 

  - vehiculul prezintă avarii vizibile (da/nu) 

 

 

ObservaŃii: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere 

în format digital, din 4 unghiuri diferite (faŃă, spatele şi lateralele) 

constatându-se următoarele: 

........................................................................................................
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........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................... 

Cele menŃionate în prezenta notă de constatare sunt atestate de 

către de martorul asistent ..............., domiciliat în 

.............................................................................................strada 

.................................nr. ...................bl.............. 

sc..........................ap.........................sector..............legitimat cu 

CI/BI seria................nr............... 

CNP.......................................................... 

 

 

 

Semnătură angajat operator ...................................... 

 

 

Semnătură martor asistent ...................................... 

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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ANEXA NR. 3  

la H.C.L.S. 6 nr. 4/28.01.2010 
 

CAIET DE SARCINI 

privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

vehiculelor/remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabila a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe 

domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6 

 

Capitolul I. GeneralităŃi  

 1.1. Obiect şi destinaŃie  
 Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde condiŃiile tehnice şi 

organizatorice pe care trebuie sa le îndeplinească operatorul 

autorizat care solicită atribuirea contractului de achiziŃie publică 

pentru concesionarea activităŃilor de blocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor şi remorcilor staŃionate 

neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din 

Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza 

teritorială a Sectorului 6. De asemenea, Caietul de Sarcini 

contine obligatiile operatorului autorizat pentru desfăşurarea 

activităŃilor de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare 

a vehiculelor/remorcilor, staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe 

domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6, 

precum şi condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească pe toata 

durata valabilităŃii contractului de achiziŃie publică.  

 1.2. Cadrul legal  

 ActivităŃile se vor desfăşura în conformitate cu:  
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- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraŃia publică locală 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 

- Anexa nr. 1, parte integrantă a Hotărârii Guvernului nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 3/2003;  

- prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată în baza Legii nr. 49/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 Capitolul II. AutorizaŃia de blocare/ridicare a vehiculelor 

şi remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă 
a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul 

public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6  

 2.1. AutorizaŃia de blocare/ridicare se obŃine în urma 

încheierii contractului de concesiune de servicii de către agentul 

economic declarat câştigător pentru desfăşurarea activităŃii de 

blocare, ridicare, transport şi depozitare cu DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară Sector 6 Bucureşti.  

 2.2. AutorizaŃia de blocare/ridicare este documentul prin 

care se atestă capacitatea agentului economic de a efectua 
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aceste activităŃi în condiŃii de siguranŃă şi calitate, ca urmare a 

îndeplinirii următoarelor prevederi:  

a) deŃine cel putin 10 autospeciale cu platforma şi macara 

destinate acestor activităŃi, în dotare proprie.  

b) deŃine cel putin 3 autoutilitare cu capacitate de depozitare a 70 

bucăŃi dispozitive de blocare a roŃilor, în dotare proprie.  

c) operatorul va trebui să aibă în proprietate un număr de minim 

200 bucăŃi dispozitive de blocare a roŃilor.  

d) deŃine în proprietate şi/sau cu chirie pe toată durata 

contractului teren în suprafaŃă totală de minim 7.000 mp amenajat 

ca spaŃiu de depozitare a vehiculelor şi remorcilor (conform 

cerinŃelor de la punctele 3.2.2. si 3.2.3.).  

 2.3. AutorizaŃia de blocare/ridicare nu este transmisibilă.  

 2.4. Conducătorii auto de pe autovehiculele cu care se 

efectuează activităŃile de blocare sau ridicare trebuie să deŃină 

permanent, la bordul vehiculului, autorizaŃia de blocare/ridicare în 

copie, precum şi evidenŃa vehiculelor/remorcilor blocate/ridicate.  

 2.5. AutorizaŃiile de blocare/ridicare se supun normelor 

privind documentelor cu regim special şi sunt eliberate de 

Primăria Sectorului 6 prin DirecŃia Autorizare şi Control, care 

răspunde de gestionarea lor. AutorizaŃiile se eliberează într-un 

singur exemplar pentru agentul economic.  

 2.6. Retragerea autorizaŃiei de blocare/ridicare se face în 

cazul expirării contractului. Suspendarea autorizaŃiei se face în 

cazul nerespectării dispoziŃiilor contractuale.  

 2.7. În cazul autorizaŃiilor de blocare/ridicare pierdute sau 

sustrase se aplică reglementările în vigoare cu privire la modul de 

gestionare şi manipulare a documentelor cu regim special. 

Eliberarea unui duplicat se efectuează după prezentarea dovezii 
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de publicare în Monitorul Oficial, iar în cazul celor deteriorate care 

pot fi identificate după conŃinut, în baza originalului. 

 

 Capitolul III. CondiŃii tehnice  

 3.1. CondiŃii tehnice privind vehiculele ce vor fi utilizate în 

activitatea de blocare/ridicare şi transport.  

 3.1.1. Autovehiculele utilizate şi destinate special acestei 

activităŃi, trebuie să fie numerotate de operatorul autorizat, 

prevăzute cu platformă şi macara şi avizate R.A.R. 

Autovehiculele trebuie să aibă capacitatea de a ridica 

autovehicule sau vehicule cu o greutate mai mare de 4 tone.  

 3.1.2. Dispozitivele de blocare a roŃilor vehiculelor parcate 

abuziv vor trebui să blocheze roŃi cu un diametru minim de 19”.  

 3.1.3. Să asigure blocarea/ridicarea în siguranŃă a 

vehiculelor şi remorcilor din orice poziŃie s-ar afla staŃionate.  

 3.1.4. Să asigure integritatea vehiculelor şi remorcilor în 

timpul operaŃiunilor de blocare, ridicare, transport şi depozitare.  

 3.1.5. Durata operaŃiunilor de blocare sau ridicare să se 

încadreze între 5 minute şi 7 minute, în condiŃii climatice şi 

tehnice normale.  

 3.1.6. Să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă 

intermitenta şi să fie dotate cu indicatoare sau dispozitive pentru 

semnalizarea locului de lucru atunci cand operează în flux curent.  

 3.1.7. Pe durata desfăşurării operaŃiunilor, 

vehiculul/remorca de blocat, ridicat şi transportat trebuie să aibă 

inscripŃionate, la loc vizibil, denumirea societăŃii operatoare, 

activitatea pe care o desfăşoară, locul de depozitare şi numărul 

de telefon.  
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 3.1.8. Se va asigura de către operatorul autorizat să 

presteze activitatea de blocare/ridicare, transport şi depozitare, a 

minimum câte o staŃie fixă de emisie-recepŃie la sediul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6. Echipajele care 

desfăşoară activitatea de blocare, ridicare şi transport, trebuie să 

aibă în dotare staŃii de emisie-recepŃie mobile.  

 3.1.9. Personalul angajat în activitatea de blocare/ridicare 

şi transport trebuie să fie instruit profesional.  

 3.2. CondiŃii privind spaŃiul de depozitare a 

vehiculelor/remorcilor ridicate.  

 3.2.1. Terenul în suprafaŃă totala de minim 7.000 mp 

amenajat ca spaŃiu de depozitare a vehiculelor/remorcilor 

(conform cerinŃelor de la punctele 3.2.2. si 3.2.3.) va fi în 

proprietatea agentului economic autorizat pentru efectuarea 

operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare, sau cu contract 

de concesionare pe toată perioada desfăşurării contractului 

înregistrat la AdministraŃia Financiară a Sectorului 6.  

 3.2.2. SpaŃiul de depozitare a vehiculelor/remorcilor ridicate 

trebuie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul 

persoanelor neautorizate, trebuie iluminate pe timp de noapte şi 

asigurate cu supraveghere video şi pază permanentă conform 

legii. Cheltuielile pentru realizarea acestor condiŃii cad în sarcina 

agentului economic autorizat, mai puŃin paza care va fi în sarcina 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6. SpaŃiul de 

depozitare trebuie să aibă o clădire administrativă unde să existe 

obligatoriu birouri pentru Brigada de PoliŃie Rutieră şi DirecŃia 

Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6. 

 3.2.3. Operatorul autorizat va asigura în spaŃiul de 

depozitare a vehiculelor/remorcilor ridicate minim 3 incinte tip 
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cabină echipate cu instalaŃie electrică şi termică în vederea 

prestării serviciului de pază de către DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 6. 

 3.2.4. Primăria Sectorului 6 va asigura operatorului 

autorizat un spaŃiu în vederea depozitării vehiculelor abandonate, 

în condiŃiile Legii nr. 421/2002 modificată şi completată cu Legea 

nr. 309/2006 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpan sau 

abandonate pe terenuri aparŃinand domeniului public sau privat al 

statului ori al unităŃilor administrativ-teritoriale, cu modificările 

ulterioare. În acest caz operatorul autorizat va percepe doar 

preŃul stabilit pentru operaŃiunile de ridicare şi transport, suma ce 

va fi achitată de Primaria Sectorului 6 în termen de 45 de zile de 

la data solicitării serviciului. Paza acestui spaŃiu special amenajat 

va fi asigurată de Primăria Sectorului 6, prin DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară.  

 

 Capitolul IV. CondiŃii organizatorice  
 4.1. Programul de desfăşurare a activităŃilor de blocare, 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/remorcilor se 

desfăşoară astfel: Luni de la ora 0.00 până Sâmbătă la ora 24.00. 

La solicitarea Primăriei Sector 6 şi/sau a Brigăzii de PoliŃie 

Rutieră a Municipiului Bucureşti, se poate lucra şi duminica în 

cazul în care sunt blocate căile de acces ale unor instituŃii publice 

deschise non stop.  

 4.2. Blocarea vehiculelor/remorcilor se face doar în 

condiŃiile în care acestea sunt parcate pe spaŃiul verde sau pe 

trotuar, neobstrucŃionand traficul auto, parcarea acestora 

îngreunand doar traficul pietonal sau dăunand spaŃiului verde. 

Daca în decursul zilei în curs, proprietarul nu achită toate taxele 
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aferente deblocarii, vehiculul/remorca va fi ridicat/ă în vederea 

depozitării pe terenul special amenajat.  

 4.3. Programul de desfăşurare a activităŃii de eliberare a 

vehiculelor/remorcilor ridicate se desfăşoară zilnic în intervalul 

orar 08ºº-22ºº mai puŃin Duminica când programul este de la 

08ºº-14ºº.  

 4.4. Echipajele care desfăşoară activităŃile de blocare, 

ridicare, transport şi depozitare vor acŃiona la solicitarea agenŃilor 

comunitari din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară 

Sector 6 şi/sau a Brigăzii de PoliŃie Rutieră a Municipiului 

Bucureşti.  

 4.5. Echipajele trebuie să aibă în dotare camera foto 

digitala pentru înregistrarea stării fizice a vehiculului/remorcii în 

momentul blocării/ridicării (data şi ora operaŃiunii de 

blocare/ridicare).  

 4.6. Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de 

blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor/remorcilor trebuie să aibă în dotare, tehnica de calcul 

pentru gestionarea întregii activităŃi din momentul ridicării pană la 

eliberarea vehiculelor/remorcilor către deŃinătorii legali ai 

acestora.  

 4.7. Locul pentru achitarea sumelor în vederea 

deblocării/eliberării vehiculului/remorcii ridicate, va fi amplasat în 

incinta spaŃiului de depozitare, astfel încât deblocarea/eliberarea 

vehiculului/remorcii să se facă într-un timp cât mai scurt.  

 4.8. După dispunerea de către agentul constatator a 

măsurii de ridicare, operatorul va imortaliza în format digital foto, 

din cel puŃin 4 unghiuri diferite, starea fizică a vehiculului/remorcii 

oprite. În cazul blocării este necesar un singur unghi de 
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fotografiere. În cazul trotuarelor şi a spaŃiilor verzi, DirecŃia 

Generală de PoliŃie Comunitară Sector 6 va dispune ridicarea 

blocarea, ridicarea, transportul şi depozitarea 

vehiculelor/remorcilor fără asistenŃa Brigăzii de PoliŃie Rutieră a 

Municipiului Bucureşti, având în dotare aparatura video care să 

ateste poziŃia, locaŃia, data şi ora vehiculelor/remorcilor parcate 

neregulamentar, aparatură ce va fi pusă la dispoziŃie de 

operatorul autorizat. La cererea DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 6 sau a Brigăzii de PoliŃie Rutieră a 

Municipiului Bucureşti, agentul economic autorizat este obligat să 

pună la dispoziŃia acestuia fotografiile din care să rezulte starea 

fizică a vehiculului/remorcii parcate abuziv pe domeniul public.  

 4.9. Agentul economic autorizat, pentru sumele încasate 

este obligat să elibereze chitanŃe fiscale.  

 4.10. Agentul economic autorizat va Ńine o evidenŃă zilnică, 

pe formulare înseriate în două exemplare, din care să rezulte:  

a) pentru fiecare operaŃiune: locul şi ora la care s-a făcut 

constatarea şi s-a efectuat operaŃiunea de blocare/ridicare; ora la 

care s-a efectuat deblocarea/eliberarea vehiculului/remorcii; 

agentul constatator care a dispus măsura; numărul de 

înmatriculare al vehiculului/remorcii blocat/ridicat; echipajul 

operatorului care a efectuat operaŃiunea de blocare/ridicare;  

b) sinteza zilnică privind numărul vehiculelor/remorcilor blocate, 

ridicate, eliberate, precum şi numărul celor rămase în custodia 

operatorului autorizat. Echipajele vor avea asupra lor evidenŃa 

zilnică a activităŃii. Câte un exemplar din evidenŃa zilnică a 

fiecăruia dintre echipaje se va transmite DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară Sector 6.  

 4.11. Agentul economic autorizat să desfăşoare activitatea 
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de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor/remorcilor parcate abuziv pe domeniul public, 

răspunde în mod direct faŃă de proprietarii vehiculelor/remorcilor 

blocate/ridicate pentru eventualele daune produse acestora, ca 

urmare a operaŃiunilor de blocare, ridicare, transport şi 

depozitare. Agentul economic autorizat este obligat să se asigure 

la o societate de asigurari pentru acoperirea eventualelor daune 

produse ca urmare a operaŃiunilor de blocare, ridicare, transport 

şi depozitare.  

 4.12. Operatorul autorizat are obligaŃia să anunŃe în scris, 

anticipat cu 90 de zile intenŃia de încetare a activităŃilor de 

blocare, ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/remorcilor.  

  

 Capitolul V. ObligaŃii  
 5.1. ObligaŃiile personalului angajat de agentul economic 

pentru desfăşurarea activităŃilor de blocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare.  

 5.1.1. Blocarea sau ridicarea vehiculelor/remorcilor se va 

executa la solicitarea agenŃilor constatatori din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 6 sau agenŃilor Brigăzii de 

PoliŃie Rutieră a Municipiului Bucureşti, numai pe baza DispoziŃiei 

de ridicare întocmită de agentul constatator şi Notei de constatare 

– fişa autovehiculului.  

 5.1.2. Nota de constatare întocmită de operatorul autorizat, 

Anexa nr. 4 şi completată conform cu Anexa nr. 4a sau Anexa nr. 

4b a prezentei hotărari, va fi semnată de reprezentantul 

operatorului şi de martorul asistent. Nota de constatare va 

cuprinde în mod obligatoriu marca, modelul, culoarea şi numărul 

de înmatriculare al vehiculului/remorcii, locul şi starea fizica a 
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acestuia. Nota de constatare se va întocmi în 3 exemplare 

(autocopiante şi culori diferite). Originalul va rămane la agentul 

constatator, iar celelalte două copii ale notei de constatare se vor 

înmana reprezentantului operatorului autorizat.  

 5.1.3. Să asigure integritatea vehiculelor în timpul 

desfăşurării operaŃiunilor de blocare, ridicare, transport şi 

depozitare.  

 5.1.4. Să asigure operativitate maxima în desfăşurarea 

activităŃilor de blocare, ridicare, transport şi depozitare a 

vehiculelor/remorcilor.  

 5.1.5. Echipa de blocare/ridicare se va prezenta la locul 

indicat de către Dispeceratul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară sau Brigăzii de PoliŃie Rutieră a Municipiului 

Bucureşti, în timp de 15 minute de la anunŃare, în condiŃii de trafic 

normal.  

 5.1.6. Să asigure înregistrarea exacta a datei, orei şi stării 

vehiculelor/ remorcii predate spre depozitare .  

 5.1.7. Să poarte pe timpul activităŃii o îmbrăcăminte 

distinctă şi inscriptionată vizibil cu însemne privind denumirea 

societăŃii şi activitatea efectuată.  

 5.2. ObligaŃiile operatorului autorizat ce asigură activitatea 

de deblocare, depozitare şi eliberare a vehiculelor/remorcilor.  

 5.2.1. Deblocarea/eliberarea vehiculelor/remorcilor se va 

efectua deŃinătorilor legali ai vehiculelor/remorcilor conform 

regulamentului, aprobat conform anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre.  

 5.2.2. Deblocarea/eliberarea se poate face numai după 

verificarea chitanŃelor prin care se confirmă plata taxelor de 

blocare/ridicare, transport şi depozitare.  
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 5.2.3. Să asigure înregistrarea exactă a datei, orei şi stării 

vehiculelor/ remorcilor primite spre depozitare .  

 5.2.4. Să asigure integritatea vehiculelor/remorcilor pe 

timpul depozitării acestora.  

 5.2.5. Să asigure în permanenŃă paza 

vehiculelor/remorcilor depozitate.  

 5.2.6. Să asigure personalul necesar operaŃiunilor de 

deblocare/eliberare a vehiculelor/remorcilor depozitate zilnic în 

intervalul orar 08ºº-22ºº mai puŃin Duminica când programul este 

de la 08ºº-14ºº.  

  
 Capitolul VI. Tarife  

 6.1. Tarifele pentru activităŃile de blocare, ridicare, transport 

şi depozitare reprezintă unul dintre criteriile de selecŃie a 

ofertanŃilor în cadrul licitaŃiei.  

 6.2. Valorile maxime impuse sunt următoarele: 

a) Tariful de blocare/deblocare pentru vehicul/remorcă:  

- cu masa sub 2500 Kg = 200 RON  

- cu masa între 2500 Kg-3500 Kg = 450 RON  

- cu masa peste 3500 Kg = 600 RON 

b) Tariful de pregătire, fotografiere - sigilare indiferent de tonaj al 

vehiculului/remorcii 

 - 100 RON 

c) Tariful de ridicare pentru vehicul/remorcă  

 - cu masa sub 2500 Kg = 250 RON  

 - cu masa între 2500 şi 3500 Kg = 400 RON  

 - cu masa peste 3500 Kg = 1200 RON  

d) Tariful de transport pentru vehicul/remorcă, indiferent de 

distanŃă: 
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 - cu masa sub 2500 Kg = 250 RON  

 - cu masa între 2500 şi 3500 Kg = 400 RON  

 - cu masa peste 3500 Kg = 1800 RON  

e) Tariful de depozitare pentru vehicul / 24 h:   

 - cu masa sub 2500 Kg = 250 RON  

 - cu masa între 2500 si 3500Kg = 600 RON  

 - cu masa peste 3500 Kg = 2000 RON 

f) Tariful de depozitare pentru remorca/24 h: 

 - cu masa sub 2500 Kg = 400 RON  

 - cu masa între 2500 şi 3500 Kg = 800 RON  

 - cu masa peste 3500 Kg = 2000 RON  

  6.3. Tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 

de ore, începând cu momentul depozitării, nefracŃionat. 

 

 

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 DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementului Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 

6;    

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind 

exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuŃiilor privind 

bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de 

utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe 

speciale, în condiŃiile legii, precum şi organigrama, ştatul de 

funcŃii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi 

funcŃionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 

publice de interes local; 
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 În baza OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, a Legii nr. 53/2003 

privind Codul Muncii şi a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 Consiliul Local Sector 6,   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se înfiinŃează DirecŃia de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6, instituŃie publică de interes local, cu personalitate 

juridică, finanŃată din venituri proprii şi din subvenŃii de la bugetul 

local, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6. 

 

 Art. 2. Sediul DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ 

Sector 6 va fi situat în Bucureşti, Str. Valea Oltului nr. 139-141. 

 

 Art. 3. DirecŃia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 

va funcŃiona după obŃinerea codului fiscal şi aprobarea bugetului 

local pe anul 2010. 
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 Art. 4. Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcŃii ale 

DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, conform 

Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 5. Personalul DirecŃiei de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 se va angaja pe funcŃii contractuale, prin concurs 

organizat în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

 

 Art. 6. În termen de 30 de zile de la începerea activităŃii, 

orice activitate similară din cadrul altor instituŃii şi servicii publice 

din subordinea Consiliului Local Sector 6 se desfiinŃează. 

 

 Art. 7. Se va supune aprobării Consiliului Local sector 6, 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a DirecŃiei de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6, în termen de 60 de zile 

de la adoptarea prezentei hotărâri a Consiliul Local Sector 6. 

 

 Art. 8. Directorul DirecŃiei de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 este mandatat să facă mutări de posturi, 

transformări de posturi în limita numărului de posturi aprobat şi cu 

încadrarea în limitele fondului alocat şi în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 
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 Art. 9. În vederea începerii şi gestionării în bune condiŃii a 

activităŃii DirecŃiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, se 

numeşte temporar domnul Ganciu Constantin Sorin în funcŃia de 

Director. 

 

 Art. 10. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, DirecŃia 

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi celelalte servicii şi 

instituŃii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri corespunzător competenŃelor. 

 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 5 

Data: 28.01.2010 
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ANEXA NR. 2  

la H.C.L.S. 6 nr. 5/28.01.2010 
 

STAT DE FUNCłII 

 
FuncŃii contractuale: 

FuncŃia Grad prof. Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi de execuŃie de conducere 

 Director. IA S 1 

 Director Adjunct 

(Economic) 

1A S 1 

 Director Adjunct IA S 1 

 Şef Serviciu IA S 4 

 Şef Serviciu I S 2 

Consilier Juridic  I S 2 

Consilier Juridic  II S 2 

Consilier Juridic  debutant S 1 

Inspector 

Specialitate 

 I A S 6 

Inspector  I S 6 

Referent  IA M 5 

Referent 

 

 I M 5 

Referent  II M 1 

Inspector 

 

 I M 8 

Administrator  I M 11 
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Maistru  I  1 

Muncitor calificat  I  50 

Muncitor 

necalificat 

 I       25 

Total funcŃii DirecŃia Administrare Fond Locativ Sector 6   -                      132 

posturi. 

 
 

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 către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

a împuternicirii exprese pentru înfiinŃarea unei societăŃi 

comerciale în vederea dezvoltării serviciilor de interes local 

 

 łinând cont de Raportul de specialitate al Serviciului 

AdministraŃie Publică Locală şi de Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 17, art. 81 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) şi art. 45 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti împuternicirea expresă prevazută de art. 81 alin. (3) din 

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

necesară înfiinŃării unei societăŃi comerciale în vederea dezvoltării 

serviciilor de interes local. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul AdministraŃie 

Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 6 

Data: 28.01.2010 
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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 reorganizarea DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind 

Organizarea şi FuncŃionarea Serviciilor Publice Comunitare 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor, aprobată şi modificată prin 

Legea nr. 372/2002 şi Hotărârea de Guvern nr. 2104/2004 privind 

aprobarea normelor metodologice de dimensionare a numărului 

de funcŃii din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de EvidenŃă 

a Persoanelor, constituirea patrimoniului, a managementului 

resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin H.G. nr. 

108/2005 şi Ordinul M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea 

metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea ghişeului unic, în 

cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor; 
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 łinând cont de prevederile Legii nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. (e) 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 Organigrama, Ştatul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Locale 

de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 

3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi 

bunul mers al instituŃiei, Directorul General al DirecŃiei Locale de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 este împuternicit să facă 

modificări, transformări sau permutări de posturi în cadrul 

compartimentelor instituŃiei cu respectarea numărului total de 

posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă Hotărârile Consiliului Local Sector 6 nr. 4/12.02.2008, 

respectiv nr. 15/16.07.2008.  

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Locală de EvidenŃă 

a Persoanelor Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri conform competenŃelor acordate. 
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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.: 7 

Data: 28.01.2010 
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ANEXA NR. 2 
la H.C.L.S. 6 nr. 7/28.01.2010 

 
STAT DE FUNCłII 2010 

 
FUNCłII PUBLICE 

FUNCłIA 

CLASA 

GRAD 

PROFESIONAL / 

TREAPTA 

SALARIZARE 

NUMĂR 

FUNCłII 

PUBLICE 
CONDUCERE EXECUłIE 

Director 

General 
 I Consilier superior I 1 

Director 

General 

Adjunct 

 I Consilier superior I 1 

Şef Serviciu  I Consilier superior I 4 

Şef Serviciu  I Consilier principal I 1 

Şef Birou  I Consilier principal I 7 

Şef Birou  I Consilier principal III 1 

 Inspector I Superior II 1 

 Inspector  I Superior III 5 

 Inspector I Principal I 16 

 Inspector I Principal II 6 

 Inspector I Principal III 2 

 Inspector I Asistent I 10 

 Inspector I Asistent II 11 

 Inspector I Asistent III 3 

 Inspector I Debutant 7 

 Consilier 

juridic 
I Asistent I 2 

 Consilier 

juridic 
I Asistent II 1 

 Consilier I Asistent III 1 
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juridic 

 Expert I Asistent II 1 

 Expert I Asistent III 1 

 Referent  III Superior I 14 

 Referent III Superior II 2 

 Referent III Superior III 4 

 Referent III Principal I 5 

 Referent III Principal II 3 

 Referent III Principal III 1 

 Referent III Asistent II 4 

 Referent III Asistent III 6 

 Referent III Debutant 4 

Total funcŃii publice (A) 125 
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FUNCłII CONTRACTUALE 

FUNCłIA GRAD 

PROFESIONAL 

NIVELUL 

STUDIILOR 

NR. 

POSTURI CONDUCERE EXECUłIE 

Şef Birou  Consilier 1A S 1 

 Inspector 

specialitate 
1A S 1 

 Referent 

specialitate 
I S 1 

 Referent 

specialitate 
II S 1 

 Referent 1A M 13 

 Referent I M 2 

 Referent II M 1 

 Şofer II M 2 

 Muncitor 

calificat 

mecanic 

1A M 2 

 Muncitor 

necalificat 
I M 3 

 Debutant  M/G 1 

Total funcŃii contractuale (B) 28 

TOTAL FUNCłII D.L.E.P. Sector 6 (A + B) 153 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
George Claudiu AngliŃoiu  
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ANEXA NR. 3  

la H.C.L.S. 6 nr. 7/28.01.2010 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE  

AL DIRECłIEI LOCALE DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR 

SECTOR 6 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1. DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6, 

se organizează în subordinea Consiliului Local Sector 6, fiind 

aparat de specialitate al AdministraŃiei Publice Locale, constituit 

în temeiul art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenŃă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 372/2002, precum şi prin O.U.G. nr. 50/2004 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

stabilirii cadrului organizatoric şi funcŃional corespunzător 

desfăşurării activităŃilor de eliberare şi evidenŃă a cărŃilor de 

identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor 

de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor. 

 Art. 2. (1) Scopul DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 este acela de a exercita competenŃele ce îi 
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sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor 

actelor normative care reglementează activitatea de evidenŃă a 

persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de 

ghişeu unic.  

(2) Obiectul de activitate al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 îl constituie evidenŃa persoanelor şi 

eliberarea actelor de identitate şi a cărŃilor de alegător, eliberarea 

paşapoartelor simple, înregistrarea actelor şi eliberarea 

certificatelor de stare civilă, transcrieri şi rectificări de acte de 

stare civilă, informatică, analiză – sinteză, secretariat – arhivă şi 

relaŃii cu publicul.  

(3) Activitatea DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităŃii, în 

sprijinul instituŃiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea 

legii. 

 Art. 3. (1) În vederea îndeplinirii atribuŃiilor, DirecŃia Locală 

de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 este constituită, potrivit 

prevederilor art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 84/2001, prin 

reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al 

Consiliului Local al Sectorului 6 şi a birourilor de evidenŃă 

informatizată a persoanei din acelaşi sector. 

(2) DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

are în componenŃă servicii, birouri şi compartimente.  

 Art. 4. (1) Directorul general al DirecŃiei Locale de EvidenŃă 
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a Persoanelor Sector 6 este numit sau eliberat din funcŃie prin 

hotărâre a Consiliului Local, în condiŃiile legii, cu avizul DirecŃiei 

pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în 

conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia 

aprobată prin H.G. 2104/2004 modificată prin H.G. nr. 1228/2005.  

(2) În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită 

DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6, directorul 

general are în subordine un director general adjunct care are 

obligaŃia de a lua măsuri pentru îmbunătăŃirea activităŃilor care 

intră în sfera sa de competenŃă, răspunzând în faŃa directorului 

general pentru neajunsurile constatate în activitatea serviciului. 

 Art. 5. DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

cooperează cu celelalte structuri ale Primăriei, ale Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor şi colaborează pe probleme de interes 

comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu 

autorităŃile publice, societăŃi, agenŃi economici, precum şi cu 

persoane fizice. 

 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

 Art. 6. (1) Structura organizatorică şi efectivele DirecŃiei 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 sunt stabilite conform 

statului de organizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
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Sector 6 nr. 120/30.06.2005 şi hotărârile ulterioare ale Consiliului 

Local Sector 6, cu avizul Institutului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor (DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date). 

(2) DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

are atribuŃii pe linie de: 

a) stare civilă; 

b) evidenŃă a persoanelor şi eliberarea actelor de 

identitate, a cărŃilor de alegător şi a paşapoartelor; 

c) eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu 

numere de înmatriculare a mopedurilor; 

d) resurse umane şi juridic, SSM-PSI; 

e) financiar – contabilitate. 

f) relaŃii cu publicul şi cu furnizorii; 

g) informatică, analiză – sinteză; 

h) administrative, secretariat – arhivă. 

 Art. 7. (1) Conducerea DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 este asigurată de directorul general şi 

directorul general adjunct. 

(2) DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

este constituită din următoarele structuri: 

• Director General; 

• Director General Adjunct; 
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• Serviciul EvidenŃă a Persoanelor, având în subordine 5 

(cinci) birouri şi 2 (două) compartimente: 

 - Biroul nr. 1 – str. George Mihail Zamfirescu, nr. 52; 

 - Biroul nr. 2 – str. Dezrobirii nr. 23; 

 - Biroul nr. 3 – str. Braşov nr. 19; 

 - Biroul nr. 4 – bd. VirtuŃii nr. 1 – 3; 

 - Biroul nr. 5 – aleea Calatis nr. 1; 

 - Compartiment Furnizări Date; 

 - Compartiment Înregistrări Mopeduri. 

• Serviciul Stare Civilă, având în subordine 2 (două) 

compartimente: 

 - Acte Stare Civilă; 

 - Rectificări Acte Stare Civilă; 

• Serviciul Resurse Umane – Juridic; 

• Serviciul Economic  

 - Biroul Financiar Contabilitate 

 - Biroul Administrativ 

• Serviciul RelaŃii cu Publicul şi cu Furnizorii; 

• Biroul Informatică, Analiză – Sinteză; 

 Art. 8. (1) Personalul DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 este format din funcŃionari publici, personal 

contractual şi politişti detaşaŃi în condiŃiile legii. 

 (2) La nivelul DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 activitatea de control şi coordonare este atributul 
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conducerii şi se realizează direct, prin intermediul directorului 

general, sau prin intermediul şefilor de serviciu, respectiv birou. 

De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de 

activitate, conducerea serviciului poate angrena şi alt personal 

specializat din cadrul structurilor proprii. 

 Art. 9. (1) DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 execută atribuŃiile ce-i sunt conferite de lege pentru 

soluŃionarea cererilor cetăŃenilor care au domiciliul sau reşedinŃa 

pe raza sectorului 6. 

 (2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea 

serviciului are la bază relaŃii de autoritate (ierarhice, funcŃionale), 

de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuŃiilor 

stabilite pentru fiecare structură componentă în parte. 

 (3) RelaŃiile de autoritate ierarhice se stabilesc între 

conducerea serviciului şi structurile subordonate acestuia în 

scopul menŃinerii, păstrării şi perfecŃionării stării de funcŃionalitate 

a serviciului. Acelaşi tip de relaŃii se stabilesc între şefi şi 

personalul subordonat acestora. 

 (4) În cadrul serviciilor sau birourilor se pot organiza 

compartimente. În cadrul compartimentului unde nu sunt 

prevăzute funcŃii de conducere, se stabilesc relaŃii de autoritate 

funcŃionale între personalul cu funcŃia cea mai mare şi restul 

personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în 

mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a 
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activităŃii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor 

necesare şi asigurării unităŃii de acŃiune în îndeplinirea 

obiectivelor. 

 Art. 10. (1) Directorul general al serviciului reprezintă 

DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 în relaŃiile cu 

şefii celorlalte structuri din cadrul Primăriei, cu comandanŃii (şefii) 

unităŃilor din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, cu 

instituŃiile şi organismele din afara sistemului Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, potrivit competenŃelor legale. 

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucŃiunilor de nivel 

superior, directorul general al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 emite dispoziŃii obligatorii pentru tot 

personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale. 

(3) În condiŃiile legii şi reglementărilor specifice, directorul 

general al serviciului poate delega atribuŃii din competenŃa sa 

altor angajaŃi din subordine. 

(4) Personalul DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în 

faŃa directorului general al serviciului. 

 Art. 11. Directorul general al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 răspunde în faŃa Consiliului Local Sector 6 

de întrega activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor 

fişei postului. Acesta are următoarele atribuŃii, răspunderi şi 

competenŃe: 
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� conduce, coordonează şi controlează metodologic 

întreaga activitate a direcŃiei; 

� răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului 

patrimoniu; 

� fundamentează şi propune spre aprobare Consiliului 

Local Sector 6 proiectul de buget al instituŃiei; 

� aprobă încheierea contractelor pentru derularea activităŃii 

curente cu terŃi agenŃi economici, în limita competenŃelor 

acordate; 

� elaborează proiectul de organigramă, statul de funcŃii, 

regumamentul de organizare şi funcŃionare şi le supune 

spre aprobare Consiliului Local Sector 6, conform 

reglementărilor legale; 

� aprobă regulamentul intern şi aplicarea normelor de 

protecŃie şi securitate a muncii; 

� coordonează activitatea de personal, putând dispune şi 

transformarea posturilor în cadrul aceluiaşi număr de 

posturi, prevăzut pentru fiecare compartiment, cu 

neafectarea bugetului de venituri şi cheltuieli de personal;  

� asigură respectarea disciplinei muncii şi îndeplinirea 

atribuŃiilor de serviciu de către personalul instituŃiei; 

� asigură aplicarea reglementărilor în vigoare şi a 

dispoziŃiilor DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor şi 
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Administrarea Bazelor de Date cu privire la activitatea de 

perfecŃionare a pregătirii profesionale a personalului; 

� verifică recuperarea pagubelor aduse direcŃiei; 

� dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a 

serviciului, în condiŃiile legii, ale Hotărârilor Consiliului Local 

Sector 6 şi a dispoziŃiilor primarului; 

� directorul general coordonează direct toate 

compartimentele funcŃionale din cadrul DirecŃiei Locale de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 6, fiecare dintre ele având 

atribuŃii specifice; 

� în perioada în care, din motive obiective, directorul 

general nu este prezent în instituŃie, atribuŃiile postului sunt 

preluate de directorul general adjunct. 

CAPITOLUL III 

ATRIBUłIILE DIRECłIEI LOCALE DE EVIDENłĂ 

A PERSOANELOR SECTOR 6 

 

 Art. 12. DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

are următoarele atribuŃii principale: 

� întocmeşte, păstrează, Ńine evidenŃa şi eliberează, în sistem 

de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărŃile de identitate şi 

cărŃile de alegător; 

� înregistrează actele şi faptele de stare civilă, menŃiunile şi 

modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinŃa 
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persoanei, precum şi rectificări şi transcrieri de acte de stare 

civilă, în condiŃiile legii; 

� întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiŃiile 

legii; 

� actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de 

evidenŃă a persoanelor sector 6, care conŃine datele de 

identificare şi adresele cetăŃenilor care au domiciliul în raza de 

competenŃă teritorială a DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6; 

� furnizează, din cadrul Sistemului naŃional informatic de 

evidenŃă a persoanelor, datele necesare pentru actualizarea 

Registrului permanent de evidenŃa a persoanelor; 

� furnizează în condiŃiile legii, la solicitarea autorităŃilor şi 

instituŃiilor publice centrale, judeŃene şi locale, agenŃilor 

economici ori a cetăŃenilor, datele de identificare şi de adresă ale 

persoanei; 

� avizează listele electorale permanente, în colaborare cu 

structurile teritoriale ale DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date; 

� constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni, în condiŃiile legii; 

� primeşte cererile şi documentele necesare în vederea 

eliberării paşapoartelor, certificatelor de înmatriculare a 

mopedurilor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice 
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comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor; 

� primeşte de la serviciile publice comunitare competente 

paşapoartele simple, certificatele de înmatriculare a mopedurilor 

şi plăcile cu numere de înmatriculare a acestora pe care le 

eliberează solicitanŃilor; 

� Ńine registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie de 

documente eliberate; 

� îndeplineşte orice alte atribuŃii dispuse de conducerea 

instituŃiei, în limitele competenŃelor legale. 

 

SecŃiunea I 

ATRIBUłII PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 

Art. 13. Serviciul Stare Civilă are următoarele atribuŃii specifice: 

� întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de 

naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate 

doveditoare; 

� înscrie menŃiuni, în condiŃiile legii şi ale metodologiilor, pe 

marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite 

comunicări de menŃiuni pentru înscriere în registru; 

� pentru îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor şi sarcinilor din 

competenŃă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, 
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a ordinelor şi instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe 

linia regimului de stare civilă; 

� înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare 

fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile 

metodologiei de lucru; 

� răspunde de corectitudinea datelor preluate din 

documentele primare şi înscrise în formulare; 

� eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea 

autorităŃilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de 

stare civilă, la cererea persoanelor fizice; 

� trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la 

data de 5 ale lunii următoare înregistrării, comunicările nominale 

pentru născuŃii vii, cetăŃeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0 – 14 ani, 

precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori 

declaraŃiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut 

acte de identitate; 

� întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de 

deces, în conformitate cu normele Institutului NaŃional de 

Statistică pe care le trimite lunar DirecŃiei de Statistică a 

Municipiului Bucureşti; 

� ia măsuri de păstrare în condiŃii corespunzătoare a 

registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita 

deteriorarea sau dispariŃia acestora; 
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� atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri 

precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiŃii 

depline de securitate; 

� propune anual, necesarul de registre, certificate de stare 

civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru 

anul următor şi îl comunică Serviciului Economic, Biroului 

Administrativ din cadrul DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6; 

� efectuează activităŃi de transcriere şi rectificare acte stare 

civilă pe cale administrativă; 

� se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de 

stare civilă pierdute ori distruse – parŃial sau total – după 

exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise; 

� ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor 

de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege; 

� înaintează serviciului de evidenŃă a persoanelor, 

exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile 

de la data când toate filele din registru au fost completate, după 

ce au fost operate toate menŃiunile din exemplarul I; 

� sesizează imediat serviciul de specialitate, în cazul 

dispariŃiei unor documente de stare civilă cu regim special; 

� primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la 

schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea 

certificatelor de stare civilă procurate din străinătate; 
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� la solicitarea instanŃelor, efectuează verificări cu privirea la 

anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de 

stare civilă, declararea dispariŃiei sau a morŃii pe cale 

judecatorească şi înregistrarea tardivă a naşterii; 

� desfăşoara activităŃi de primire, examinare, evidenŃă şi 

rezolvare a petiŃiilor cetăŃenilor; 

� asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 

unităŃile operative ale M.A.I. în scopul realizării operative şi de 

calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 

� formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, 

modificarea metodologiilor de lucru etc.; 

� întocmeşte situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile 

desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul direcŃiei, precum 

şi procesele-verbale de scădere din gestiune; 

� răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 

păstrare a arhivei; 

� execută acŃiuni şi controale cu personalul propriu sau în 

colaborare cu formaŃiunile de ordine publică, în unităŃile sanitare 

şi de protecŃie socială, în vederea depistării persoanelor a căror 

naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a 

persoanelor cu identitate necunoscută; 

� colaborează cu formaŃiunile de poliŃie pentru identificarea 

unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a 

părinŃilor copiilor abandonaŃi;  
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� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 
 

SecŃiunea II 

ATRIBUłII PE LINIE DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR ŞI 

ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE 

 

Art. 14. Serviciul EvidenŃa Persoanelor are următoarele atribuŃii 

specifice: 

� organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate 

şi a cărŃilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi 

soluŃionează cererile pentru eliberarea cărŃilor de identitate, 

stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi 

acordarea vizei de reşedinŃă, în conformitate cu prevederile 

legale; 

� pentru îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor şi sarcinilor din 

competenŃă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, 

a ordinelor şi instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe 

linia regimului de evidenŃă a persoanelor; 

� înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare 

fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile 

metodologiei de lucru; 



492 
 

� răspunde de corectitudinea datelor preluate din 

documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării 

actelor de identitate; 

� colaborează cu formaŃiunile de poliŃie organizând în comun 

acŃiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, 

moteluri, campinguri şi alte unităŃi de cazare turistică, în vederea 

identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenŃă a 

persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii; 

� asigură aplicarea menŃiunilor corespunzătoare în actele de 

identitate ale cetăŃenilor faŃă de care s-a luat măsura interdicŃiei 

de a se afla în anumite localităŃi sau de a părăsi localitatea de 

domiciliu; 

� identifică, pe baza menŃiunilor operative, elementele 

urmărite, cele cu interdicŃia prezenŃei în anumite localităŃi şi 

anunŃă unităŃile de poliŃie în vederea luării măsurilor legale ce se 

impun; 

� înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat 

eliberarea acestora; 

� actualizează Registrul permanent de evidenŃă a 

persoanelor cu informaŃiile din cererile cetăŃenilor pentru 

eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările 

autorităŃilor publice prevăzute de lege; 

� desfăşoară activităŃi de primire, examinare şi rezolvare a 

petiŃiilor cetăŃenilor; 
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� asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 

unităŃile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de 

calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; 

� formulează propuneri  pentru îmbunătăŃirea muncii, 

modificarea metodologiilor de lucru etc.; 

� întocmeşte situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile 

desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, 

precum şi procesele – verbale de scădere din gestiune; 

� răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 

păstrare a arhivei specifice; 

� soluŃionează cererile formaŃiunilor operative din M.A.I., 

S.R.I., S.P.P., JustiŃie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi 

juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice; 

� organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul 

muncii, evidenŃele locale; 

� eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităŃi 

sanitare şi de protecŃie socială, precum şi celor aflate în arestul 

unităŃilor de poliŃie ori în unităŃi de detenŃie din zona de 

responsabilitate; 

� acordă sprijin în vederea identificării operative a 

persoanelor internate în unităŃi sanitare, ce nu posedă asupra lor 

acte de identitate; 

� asigură securitatea documentelor serviciului;  
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� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

ATRIBUłII PE LINIA INFORMATICĂ  

 

Art. 15. Serviciul EvidenŃa Persoanelor, are următoarele atribuŃii: 

� actualizează Registrul permanent local de evidenŃă a 

persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza 

comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităŃi ale 

administraŃiei publice centrale şi locale, precum şi a 

documentelor prezentate de cetăŃeni cu ocazia soluŃionării 

cererilor acestora; 

� preia în Registrul permanent de evidenŃă a persoanelor 

datele privind persoana fizică în baza comunicărilor 

nominale pentru născuŃii vii, cetăŃeni români, ori cu privire la 

modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în 

vârstă de 0 – 14 ani, precum şi actele de identitate ale 

persoanelor decedate ori declaraŃiile din care rezultă că 

persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 

� preia imaginea cetăŃenilor care solicită eliberarea actelor 

de identitate şi a paşapoartelor; 

� actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea 

producerii cărŃilor de identitate şi a paşapoartelor; 
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� copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru 

producerea cărŃilor de identitate şi a paşapoartelor şi 

completează fişa de însoŃire a lotului şi celelalte evidenŃe; 

� operează în baza de date locală data înmânării cărŃii de 

identitate; 

� clarifică neconcordanŃele dintre nomenclatorul arterelor 

de circulaŃie şi situaŃia din teren, respectiv din documentele 

cetăŃenilor; 

� rezolvă erorile din baza de date locală; 

� salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de 

imagini pentru loturile de cărŃi de identitate; 

� furnizează, în condiŃiile legii, datele de identificare şi de 

adresă ale persoanei către autorităŃile şi instituŃiile publice 

centrale, judeŃene şi locale, agenŃii economici şi către 

cetăŃeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în 

sistem informatic; 

� întocmeşte listele electorale permanente; 

� colaborează cu specialiştii structurilor informatice 

interconectate la bazele de date comune ale Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării 

datelor în conformitate cu prevederilor legale; 

� asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate şi 

secrete de serviciu; 
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� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

ATRIBUłII PE LINIE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR, A 

CERTIFICATELOR DE ÎNMATRICULARE ŞI A PLĂCILOR CU 

NUMERE DE ÎNMATRICULARE A MOPEDURILOR 

  

Art. 16. Pentru eliberarea paşapoartelor, a certificatelor de 

înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a 

mopedurilor, Serviciul EvidenŃa Persoanelor prin birourile şi 

compartimentele subordonate, are următoarele atribuŃii specifice:  

primeşte cererile şi documentele necesare în vederea 

eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii 

minorilor în paşapoartele părinŃilor, eliberării şi preschimbarii 

certificatelor de înmatriculare a mopedurilor, pentru cetăŃenii 

care domiciliază în raza de competenŃă; 

trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 

evidenŃa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea 

producerii paşapoartelor simple, a certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de 

înmatriculare a mopedurilor; 



497 
 

preia de la serviciile publice comunitare competente 

paşapoartele simple, certificatele de înmatriculare a 

mopedurilor şi plăcile cu numere de înmatriculare a 

vehiculelor în vederea înmânării lor solicitanŃilor; 

înmânează paşapoartele, certificatele de înmatriculare şi 

plăcile cu numere de înmatriculare a mopedurilor, titularilor 

care au solicitat eliberarea acestora; 

răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 

primare şi înscrise de cetăŃeni în formularele utilizate pentru 

eliberarea paşapoartelor şi certificatelor de înmatriculare; 

Ńine registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie de 

documente eliberate; 

îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

Sesiunea III 

ATRIBUłII PE LINIE DE RESURSE UMANE 

 

Art. 17. Serviciul Resurse Umane – Juridic, are următoarele 

principale atribuŃii: 

� coordonează şi asigură activităŃile privind recrutarea, 

selecŃia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, 

promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, 
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sancŃionarea, precum şi evidenŃa şi prelucrarea automată a 

datelor referitoare la personalul contractual şi funcŃionarii 

publici din structura serviciului; 

� execută măsuri specifice de verificare şi cunoaştere a 

personalului contractual şi a funcŃionarilor publici din cadrul 

serviciului; 

� execută activităŃi de verificare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 

privind conduita la locul de muncă a personalului serviciului; 

� întocmeşte şi gestionează documentele de personal 

(dosarele de personal, fişele de evidenŃă, carnetele de muncă, 

etc.) şi emite documentele de legitimare pentru personalul 

contractual şi funcŃionarii publici din cadrul serviciului; 

� întocmeşte şi trimite autorităŃilor competente documentaŃia 

necesară în vederea pensionării personalului, în condiŃiile legii; 

� eliberează, la cererea persoanelor şi instituŃiilor, adeverinŃe 

şi alte documente prin care se atestă anumite situaŃii ce 

rezultă din evidenŃele pe care le deŃine; 

� Ńine evidenŃa, potrivit reglementărilor în vigoare, concediilor 

de odihnă, medicale, de studii, fără plată, a învoirilor, a 

detaşărilor, etc.; 

� asigură respectarea legalităŃii cu privire la acordarea 

drepturilor personalului, potrivit legii (sporuri, indemnizaŃii de 

conducere, alte drepturi de personal); 
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� Ńine evidenŃa politiştilor detaşaŃi şi informează conducerea 

DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 

de Date cu privire la modificările intervenite în situaŃia 

acestora, lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

� întocmeşte formele de angajare a personalului şi de 

desfacere a contractelor de muncă, efectuează lucrări privind 

evidenŃa personalului; 

� participă la elaborarea proiectului organigramei, a statutului 

de funcŃii, a regulamentului de organizare şi funcŃionare; 

elaborează regulamentul intern; 

� organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante 

şi pentru avansarea personalului, conform legii; 

� întocmeşte pentru întreg personalul serviciului fişa de 

evaluare, raportul de evaluare al performanŃelor profesionale 

individuale anual şi fişa postului; 

� analizează utilizarea forŃei de muncă şi propune măsuri, 

asigură necesarul de personal corespunzător volumului de 

lucrări şi cerinŃelor de muncă în limita numărului de personal 

aprobat şi a fondului de salarii; 

� asigură întocmirea, completarea, scanarea, păstrarea şi 

evidenŃa carnetelor de muncă; 

� asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale în 

domeniul legislaŃiei muncii, respectarea disciplinei muncii şi a 

programului de lucru; 
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� înaintează conducerii DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date propuneri privind 

sancŃionarea disciplinară a personalului detaşat; 

� asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil; 

� înfiinŃează anual registrul de Decizii, Ńine evidenŃa deciziilor, 

întocmeşte deciziile legate de personalul angajat, detaşat, etc.; 

� Ńine evidenŃa Registrului Unic; 

� eliberează personalului, la cerere, caracterizări şi 

adeverinŃe pentru vechime în muncă, creşă, grădiniŃă, medic 

familie, spital, etc., precum şi copii după carnetele de muncă; 

� participă la cursurile de pregătire profesională şi Ńine 

evidenŃa personalului trimis la formele de pregătire conform 

legislaŃiei în vigoare; 

� Ńine evidenŃa angajărilor şi plecărilor, legitimaŃiilor de acces 

în Primăria Sector 6 şi în PoliŃia Capitalei; 

� întocmeşte lunar pontajele, statul de personal, precum şi 

pontaj de ore suplimentare, conform legislaŃiei în vigoare şi le 

predă în termen Biroului Financiar – Contabilitate; 

� conlucrează cu Sindicatul salariaŃilor, conform legislaŃiei în 

vigoare; 

� participă la lucrările comisiilor de disciplină, de paritate, de 

concurs, etc.; 
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� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

ATRIBUłII PE LINIE JURIDICĂ 

 

Art. 18. Serviciul Resurse Umane – Juridic, are următoarele 

atribuŃii: 

� întocmeşte sau participă la întocmirea de acte normative cu 

caracter intern ce au legatură cu D.L.E.P. Sector 6; 

� informează conducerea instituŃiei, precum şi şefii de servicii 

şi birouri în vederea prelucrării, cu privire la noutăŃile 

legislative apărute şi oferă consultanŃă pe problemele de 

natură juridică; 

� urmăreşte eficienŃa aplicării reglementărilor interne în 

activitatea de profil şi face propuneri pentru 

perfecŃionarea lor, precum şi pentru adaptarea continuă a 

legislaŃiei care reglementează relaŃiile sociale specifice 

domeniului de activitate; 

� reprezintă şi apără interesele D.L.E.P. Sector 6 în faŃa 

instanŃelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicŃionale, 

ori de câte ori aceasta figurează ca parte în diverse 

dosare date spre soluŃionare, potrivit legii, instituŃiilor 

competente; 
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� avizează pentru legalitatea actelor normative cu caracter 

individual emise de directorul executiv al direcŃiei; 

� participă la negocierea sau avizarea, potrivit legii, a 

contractelor, precum şi a altor acte încheiate de D.L.E.P. 

Sector 6, care angajează răspunderea juridică a acestuia; 

� urmăreşte şi analizează modul de soluŃionare şi 

respectarea termenelor legale de rezolvare în domeniul 

petiŃiilor adresate direcŃiei, privind aspecte ce fac obiectul 

activităŃii acestuia; 

� verifică modul în care se aplică dispoziŃiile legale cu privire 

la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de 

manipulare şi păstrare a documentelor secrete; asigură 

protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi dispune 

măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate; 

� acordă asistenŃă juridică, comisiei de disciplină; 

� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

 

ATRIBUłII PE LINIE S.S.M – P.S.I 
 

Art. 19. Serviciul Resurse Umane – Juridic, are următoarele 

atribuŃii principale: 

� asigură măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 



503 
 

profesionale; urmăreşte obŃinerea autorizaŃiilor de 

funcŃionare; 

� controlează aplicarea cu stricŃete a normelor privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, în concordanŃă cu Legea 

nr. 319/2006, prevenirea şi stingerea incendiilor;  

� răspunde de instruirea şi examinarea salariaŃilor cu atribuŃii 

în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecŃiei 

muncii; 

� întocmeşte, pentru activitatea proprie, programele de lucru 

şi graficele de control anuale, trimestriale şi lunare; 

� informează operativ conducerea D.L.E.P. Sector 6 asupra 

accidentelor produse pe linia P.S.I. din cadrul serviciilor 

subordonate; 

� asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională la locurile de muncă şi reevaluează riscurile ori 

de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă şi propune 

măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui 

programul anual de S.S.M. - P.S.I.; evaluarea riscurilor 

presupunând identificarea factorilor de risc, de accidentare şi 

îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului 

de risc pe loc de muncă şi compartimente;  

� participă şi-şi dă avizul la angajarea personalului, respectiv 

la modul în care acesta corespunde cerinŃelor de securitate 

pe linia S.S.M. - P.S.I.; 
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� asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de 

protecŃia muncii şi P.S.I., atât prin cele trei forme de 

instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), 

cât şi prin cursuri de perfecŃionare; 

� elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente 

individuale de protecŃie  şi de lucru, participă la recepŃia 

mijloacelor de protecŃie colectivă şi a echipamentelor tehnice 

înainte de punerea lor în funcŃiune; 

� participă la cercetarea accidentelor de muncă şi cele de 

stingere a incendiilor şi Ńine evidenŃa acestora; 

� colaborează cu serviciul medical de medicina muncii pentru 

cunoaşterea la zi a situaŃiei îmbolnăvirilor profesionale, 

efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru 

identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi 

propune măsurile de securitate corespunzătoare, conform 

legislaŃiei în vigoare;    

� propune sancŃiuni sau stimulente economice pentru modul 

în care se realizează programul de măsuri S.S.M - P.S.I. şi 

pentru modul în care se respectă cerinŃele de securitate a 

muncii şi P.S.I. în organizarea şi desfăşurarea proceselor 

tehnologice la toate locurile de muncă; 

� colaborează cu serviciul medical în fundamentarea 

programului de măsuri de protecŃie a muncii şi P.S.I.; 

� monitorizează starea de sănătate a angajaŃilor prin: 
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 - examene medicale la angajarea în muncă; 

 - control medical periodic; 

 - examen medical la reluarea activitatii; 

� îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversia 

profesională, reorientarea profesională în caz de accident de 

muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după 

afecŃiuni cronice; 

� comunică existenŃa riscului de îmbolnăvire profesională 

către toŃi factorii implicaŃi în procesul muncii; 

� asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din 

serviciu; 

� obŃine avizele şi autorizaŃiile de prevenire şi stingere a 

incendiilor, prevăzute de lege; 

� întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanŃe 

pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;  

� elaborează instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor şi 

stabileşte sarcinile ce revin salariaŃilor, pentru fiecare loc de 

muncă; 

� verifică faptul că, atât salariaŃii, cât şi persoanele din 

exterior, care au acces în direcŃie, primesc, cunosc şi 

respectă instrucŃiunile necesare privind măsurile de apărare 

împotriva incendiilor; 

� stabileşte responsabilităŃi în cadrul compartimentelor din 

serviciu cu atribuŃii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
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� asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul 

necesar intervenŃiei în caz de incendiu, precum şi condiŃiile 

de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de 

incendiu, profilul activităŃii şi mărimea unităŃii; 

� asigură întocmirea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile 

pentru ca acestea să fie operaŃionale în orice moment; 

� asigură contactele, înŃelegerile, aranjamentele, convenŃiile 

şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acŃiunii 

forŃelor şi mijlocelor proprii cu cele ale unităŃilor de pompieri 

militari şi cu cele ale serviciilor de urgenŃă ce pot fi solicitate 

în ajutor; permite accesul acestora în direcŃie în scop de 

recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi participă la 

exerciŃiile şi aplicaŃiile tactice de intervenŃie organizate; 

� asigură şi pune în mod gratuit la dispoziŃia forŃelor chemate 

în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecŃie 

individuală, substanŃele chimice de stingere care sunt 

specifice riscurilor care decurg din existenŃa şi funcŃionarea 

unităŃii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesare 

acordării primului ajutor;  

� propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor şi asigură, la cerere, plata 

cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care 

au intervenit pentru stingerea incendiilor în serviciul său; 
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� stabileşte şi transmite către utilizatorii produselor rezultate 

din activitatea serviciului, precum şi către terŃii interesaŃi, 

regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice 

acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, 

manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea 

produselor respective; 

� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

SecŃiunea IV 

ATRIBUłII PE LINIE FINANCIAR CONTABILĂ 

 

Art. 20. În cadrul Serviciului Economic, Biroul Financiar 

Contabilitate, are următoarele atribuŃii: 

� răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii 

a contabilităŃii valorilor patrimoniale; 

� asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a 

calculului şi plăŃii salariilor şi celorlalte drepturi de personal; 

� asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor 

contabile privind mijloacele fixe şi circulante, mijloacele 

băneşti, fondurile proprii şi alte fonduri, debitori, creditori şi 

alte decontări, investiŃiile, cheltuielile bugetare şi veniturile; 



508 
 

� asigură respectarea cu stricteŃe a prevederilor legale 

privind integritatea bunurilor materiale şi ia toate măsurile 

legale pentru recuperarea pagubelor produse direcŃiei; 

� organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor 

patrimoniale ale D.L.E.P. Sector 6 şi urmăreşte 

definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii; 

� întocmeşte lunar balanŃa de verificare pentru conturile 

sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanŃa dintre 

acestea; întocmeşte trimestrial şi anual bilanŃul contabil şi 

coordonează întocmirea raportului explicativ al acestora; 

� prezintă spre aprobare conducerii direcŃiei, bilanŃul 

contabil şi raportul explicativ; participă la analiza 

rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor din 

bilanŃ şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i 

revin din procesul – verbal de analiză; 

� răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor 

financiar gestionare efectuate de organele în drept; 

� participă la organizarea şi perfecŃionarea sistemului 

informaŃional; aplică măsurile de raŃionalizare şi multiplicare 

a lucrărilor de evidenŃă contabilă, de mecanizare şi 

automatizare a datelor; 

� organizează şi exercită controlul financiar preventiv, 

controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor serviciului, 

conform dispoziŃiilor legale în vigoare; 
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� sesizează direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 

Primăriei Sector 6 Bucureşti asupra cazurilor în care 

conducerea D.L.E.P. Sector 6 nu a luat măsuri pentru 

stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea pagubelor 

sau în cazul unor fapte deosebit de grave privind 

integritatea patrimoniului; 

� urmăreşte permanent stocurile de valori materiale şi ia 

măsuri de reducere a stocurilor supranormative, fără 

mişcare şi disponibile; 

� participă la evaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi 

valorificate; asigură prelucrarea automată a datelor conform 

documentelor tehnice de exploatare; 

� editează rapoartele şi listele de control pentru activitatea 

de contabilitate, gestiune, stocuri, evidenŃă mijloace fixe; 

� urmăreşte realizarea obiectivelor de investiŃii, efectuarea 

plăŃilor de investiŃii pe măsura deschiderii finanŃării 

obiectivelor prevăzute în lista de investiŃii cu respectarea 

strictă a dispoziŃiilor legale în vigoare; 

� analizează împreună cu compartimentele de specialitate 

din cadrul direcŃiei, modul de realizare a planului de 

investitii şi ia măsurile necesare pentru realizarea acestora; 

� efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor 

economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe 
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baza cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcate 

pe trimestre; 

� întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri; 

� ia măsurile necesare, împreună cu celelalte 

compartimente, ca serviciul să-şi desfăşoare activitatea, 

astfel încât cheltuielile să nu depăşească prevederile 

bugetului; 

� asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli 

stabilite prin creditele bugetare aprobate; 

� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

ATRIBUłII PE LINIE ADMINISTRATIVĂ 

 

Art. 21. În cadrul Serviciului Economic, Biroul Administrativ, are 

următoarele atribuŃii: 

� răspunde de utilizarea raŃională a imobilelor şi instalaŃiilor 

aferente; 

� răspunde de modul de gospodărire a sediului social; 

� răspunde de gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

gazelor, apei, hârtiei şi a altor materiele de consum cu 

caracter administrativ; 
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� organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în birouri şi 

celelalte încăperi şi spaŃii aferente imobilelor 

administrative şi grupurilor sociale; 

� participă la întocmirea şi stabilirea programului financiar şi 

a programului de aprovizionare referitor la cheltuielile 

administrativ - gospodăreşti, cât şi de asigurare a 

materialelor de întreŃinere, piese de schimb, inventar 

gospodăresc şi rechizite de birou pentru direcŃie; 

� răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, 

materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea 

acestora pe fiecare compartimente din cadrul direcŃiei; 

� asigură, conform legii, contractarea serviciilor pentru 

curăŃenia şi întreŃinerea sediilor în care îşi desfăşoară 

activitatea salariaŃii direcŃiei şi pentru întreŃinerea şi 

repararea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi 

imobilelor din patrimoniul sau administrarea DirecŃiei 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6; 

� Ńine evidenŃa ştampilelor şi sigiliilor din dotare şi verifică 

modul de folosire a acestora; 

� asigură şi gestionează materialele necesare bunei 

funcŃionări a activităŃii direcŃiei; 

� actualizează banca de date privind fondul imobiliar 

administrat, răspunde de întreŃinerea şi repararea 

mijloacelor fixe din dotare; 
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� clasifică documente pe tipuri de probleme; 

� asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor; 

� repartizează corespondenŃa, o predă după executarea 

operaŃiunilor de înregistrare în registrele special 

destinate; 

� asigură primirea şi înregistrarea petiŃiilor, repartizîndu-le 

serviciului specializat;  

� organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienŃă 

a cetăŃenilor de către conducerea serviciului sau 

lucrătorul desemnat; 

� la depunerea documentaŃiei are obligaŃia de a elibera 

petentului un bon care conŃine: numărul de înregistrare şi 

data; 

� transmite către compartimentele de specialitate din cadrul 

direcŃiei lucrările centralizate; 

� organizează şi asigură întreŃinerea, exploatarea şi 

selecŃionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la 

nivelul direcŃiei, în conformitate cu dispoziŃiile legale în 

materie; 

� asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

direcŃiei, din documentele rezultate din activitatea de 

profil; 

� asigurarea transportului corespondenŃei, a bunurilor, 

precum şi a altor acte de importanŃă deosebite, în bune 
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condiŃii, între sediul central, punctele de lucru şi alte 

instituŃii; 

� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

 

Sesiunea V 

ATRIBUłII PE LINIA RELAłIILOR CU PUBLICUL  

 

Art. 22. Serviciul RelaŃii cu Publicul şi cu Furnizorii are 

următoarele atribuŃii specifice: 

� asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi 

clasarea acestora în vederea arhivării; 

� expediază corespondenŃa; 

� primesc petiŃii şi urmăresc rezolvarea acestora în 

termenul legal; 

� transmite către compartimentele de specialitate din cadrul 

direcŃiei lucrările centralizate; 

� primeşte şi eliberează răspunsurile transmise de 

compartimentele de specialitate din cadrul direcŃiei; 

� aduce la cunoştinŃa conducerii propunerile, sesizările şi 

constatările cetăŃenilor privind buna desfăşurare a activităŃii;  

� furnizează cetăŃenilor, informaŃii de interes public legate 

de activitatea direcŃiei; 
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� pune la dispoziŃia cetăŃenilor, în vederea consultării, 

documente ce conŃin informaŃii de interes public legate de 

domeniul evidenŃei persoanelor şi care intră în competenŃa 

serviciului; 

� solicită de la compartimentele de specialitate din cadrul 

direcŃiei, lămuririle necesare asupra unor probleme neclare 

ridicate de cetăŃeni la ghiseul de informaŃii; 

� în cazul în care informaŃia de interes public este solicitată 

în scris, îndrumă cetăŃenii către registratura direcŃiei; 

� organizează înscrierea în audienŃă la directorul general 

sau la directorul general adjunct al direcŃiei; 

� pregăteşte materiale pentru audienŃe în funcŃie de cererile 

depuse şi înregistrate, participând la audienŃe şi întocmeşte 

procesul – verbal; 

� comunică răspunsurile către cetăŃeni în termenele 

stabilite de prevederile legislaŃiei în vigoare; 

� urmăreşte soluŃionarea solicitărilor adresate de către 

petenŃi în timpul audienŃei şi întocmeşte un raport privind 

rezolvarea acestora; 

� informează, ori de câte ori este necesar, directorul 

general asupra aspectelor referitoare la imaginea direcŃiei şi 

dinamica acestuia, ocupându-se de gestionarea mediatică 

a crizelor ce pot afecta imaginea instituŃiei sau a 

conducătorilor acesteia; 
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� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

ATRIBUłII PE LINIA RELAłIILOR CU FURNIZORII 

 

Art. 23. Serviciul RelaŃii cu Publicul şi cu Furnizorii are 

următoarele atribuŃii specifice: 

� organizează licitaŃii publice deschise şi restrânse, 

negocieri directe, cereri de oferte pentru achiziŃii de bunuri, 

servicii de lucrări (inclusiv consolidări de imobile) conform 

O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

(publicarea în SEAP, Monitorul Oficial, Jurnalul Uniunii 

Europene etc.), necesare desfăşurării activităŃilor tuturor 

compartimentelor din cadrul direcŃiei, cu fonduri din buget; 

� propune directorului general  spre aprobare componenŃa 

comisiilor de evaluare; 

� asigură întocmirea documentaŃiei de participare la 

procedurile de achiziŃii pe baza caietului de sarcini, precum 

şi a documentaŃiei primite de la compartimentele din cadrul 

DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6, care 

solicită demararea procedurilor; 

� asigură primirea, înregistrarea, păstrarea ofertelor şi 

întocmirea formalităŃilor de publicitate pentru procedurile 

organizate şi vânzarea documentaŃiei;  
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� asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a 

ofertelor şi a proceselor verbale de atribuire; 

� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

SecŃiunea VI 

ATRIBUłII PE LINIA INFORMATICĂ, ANALIZĂ – SINTEZĂ 

 

Art. 24. Biroul Informatică, Analiză – Sinteză, are următoarele 

atribuŃii: 

� execută activităŃi pentru întreŃinerea preventivă a 

echipamentelor din dotare; 

� evidenŃiază incidentele de hard-soft şi de aplicaŃie; 

� administrează reŃeaua şi domeniul sistemului informatic 

pe probleme de competenŃă a DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6; 

� desfăşoară activităŃi de studiu şi documentare tehnică, în 

scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a 

posibilităŃilor de implementare a acestora în cadrul 

sistemului informatic local; 

� execută operaŃii de instalare a sistemelor de operare a 

software-ului de bază şi de aplicaŃie pe echipamentele de 

calcul care compun sistemul informatic local şi participă la 
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depanarea şi repunerea în funcŃiune a echipamentelor de 

calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenŃa 

tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor 

de calcul, de comunicaŃie şi software; 

� verifică modul în care se aplică dispoziŃiile legale cu 

privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de 

manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;  

� centralizează principalii indicatori realizaŃi, verifică modul 

de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, 

situaŃiile comparative şi analizele activităŃilor desfăşurate 

periodic; 

� transmite DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, DirecŃiei pentru EvidenŃa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi altor instituŃii 

abilitate, sintezele şi analizele întocmite, la solicitarea 

acestora sau conform prevederilor legale; 

� informează conducerea instituŃiei referitor la stadiul unei 

lucrări şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele 

de specialitate din cadrul direcŃiei;  

� întocmeşte rapoarte lunare, semestriale şi anuale privind 

activitatea instituŃiei, precum şi plan de muncă şi măsuri; 

� analizează evoluŃia imaginii direcŃiei, utilizând şi sondaje 

sociologice contractate cu instituŃii specializate; 
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� elaborează analize şi prezintă concluzii şi măsuri pentru 

îmbunătăŃirea activităŃii; 

� colaborează cu compartimentele de specialitate ale 

direcŃiei, cu cele ale DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, DirecŃiei pentru 

EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 

precum şi cu reprezentanŃi ai mass-media acreditaŃi la 

Primăria Sectorului 6 Bucureşti; 

� răspunde de cunoaşterea legislaŃiei din domeniul de 

activitate; 

� îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuŃii stabilite de 

conducătorul instituŃiei, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 25. (1) AtribuŃiile directorului general al DirecŃiei Locale 

de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 şi ale celorlalte cadre cu 

funcŃii de conducere sau de execuŃie sunt prevăzute în fişele 

posturilor. 

(2) În raport cu modificările intervenite în structura sau 

activitatea direcŃiei, fişele posturilor până la funcŃia de şef 

serviciu, vor fi reactualizate cu aprobarea directorului general al 



519 
 

direcŃiei. 

(3) Fişa postului directorului general este întocmită şi 

reactualizată de ordonatorul principal de credite. 

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament, şefii 

structurilor subordonate DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 întocmesc fişele posturilor pentru toate 

funcŃiile din structură, ce sunt supuse aprobării directorului 

general al instituŃiei. 

 Art. 26. Personalul D.L.E.P. Sector 6 va fi încadrat în grupa 

de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare. 

 Art. 27. Personalul D.L.E.P. Sector 6 este obligat să 

cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului 

regulament. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

George Claudiu AngliŃoiu 



520 
 

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 introducerea în salariul de bază a sporului de dispozitiv, 

pentru angajaŃii Serviciului Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6, începând cu luna ianuarie 2010 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului  Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Luând act de raportul comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza SentinŃelor Civile nr. 2638/14.10.2008 şi nr. 

1784/04.06.2008, art. 3 lit. c), art. 30 alin. 5 lit. a) precum şi Nota 

la Anexa III. 2 din Legea – Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a) şi 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 introducerea în salariul de bază a 

sporului de dispozitiv, în cuantum de 25% din salariul de bază, 
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pentru toŃi angajaŃii Serviciului Public pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6, începând cu luna ianuarie 2010. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 8 

Data: 28.01.2010 
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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 cofinanŃării proiectului: "Dezvoltarea 

capacităŃii AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 de gestiune a 

proiectelor investiŃionale" 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 

2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul Comun Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor şi al Ministerului FinanŃelor Publice nr. 

712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind aprobarea 

cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 1, 2 şi 3 ale Programului 

operaŃional “Dezvoltarea capacităŃii administrative”, O.U.G. nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
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structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, 

Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul 

solicitantului - Axa prioritară 1 „ImbunătăŃiri de structura si proces 

ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major 

de IntervenŃie 1.3 „ImbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale”  

OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul proiectelor etc.”; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi 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: 
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 Art. 1. Se aprobă proiectul "Dezvoltarea capacităŃii 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 de gestiune a proiectelor 

investiŃionale" în cadrul Axei prioritare 1, „ÎmbunătăŃirii de 

structură şi proces ale managementului ciclului de politici 

publice”, Domeniul major de intervenŃie 1.3. ÎmbunătăŃirea 

eficacităŃii organizaŃionale: Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, 

licitarea şi managementul proiectelor etc.” din Programul 

OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, 

administrat de Ministerul AdministraŃiei şi Internelor şi finanŃarea 

de la bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia, respectiv  

23.993,16 lei reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului 

de 1.199.658,00 lei şi 212.575,42 lei cheltuieli reprezentând 

T.V.A., proiect ce va fi desfăşurat conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. 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. 3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

conformitate şi angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în 

conformitate cu cerinŃele Ghidurilor solicitantului pentru Axa 
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prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de 

IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale” 

OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul proiectelor etc.”. 

 

 Art. 4. Directorul Executiv şi serviciile de specialitate ale 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6  vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 9 

Data: 28.01.2010 
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ANEXA 
la H.C.L.S. 6 nr. 9/28.01.2010 

 
 

4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE 

Cheltuielile generale de administraŃie, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activităŃi din proiect, prin urmare nu vor fi reflectate şi detaliate în 

acest tabel. 
Nr. 
crt. 

Activitatea  Tip de cheltuială Unitatea de 
măsură 

Număr 
de 

unităŃi 

PreŃ unitar  Valoare totală  
(fără TVA) (lei) 

  (cod şi denumire din tabelul de la pct 4.2)     fără TVA (lei)  
0 1 2 3 4 5 6=4*5 
1 Pregătire documentaŃie 

în vederea depunerii 
proiectului de finanŃare 
nerambursabilă 

1.8.Cheltuieli pentru servicii de consultanŃă şi 
expertiză aferente obŃinerii finanŃării 
nerambursabile 

per proiect 1 64.500.00 64.500.00 

2 Managementul 
proiectului 

7.1.Cheltuieli cu achiziŃia de consumabile 
aferente activităŃilor desfăşurate în cadrul 
proiectului 

per proiect 1 10.320,00 10.320,00 

2 Managementul 
proiectului 

8.1.1 Cheltuieli cu convorbiri telefonice 
(abonament 450 lei x 12 luni) 

pe luna 12 450,00 5.400,00 

3 AchiziŃii publice 13.1 Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii 
documentaŃiei referitoare la procedura de 
achiziŃie public, organizării şi derulării 
procedurilor de achiziŃii publice din cadrul 
proiectelor finanŃate prin PODCA 

unit 1 64.500,00 64.500,00 

4 Studii şi analize 1.4.1 Cheltuieli pentru realizarea de studii şi 
analize (2 buc) 

unit 1 293.500,00 293.500,00 

5 Realizare ghid 
metodologic al 
proceselor de 

1.3.1 Cheltuieli pentru elaborarea ghidului 
metodologic al proceselor de management al 
proiectelor 

unit 
 

1 68.000,00 68.000,00 
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management al 
proiectelor 

6 Implementarea unei 
soluŃii software cu 
capabilităŃi GIS de 
management financiar 
al proiectului 

10.1.1 Cheltuieli cu achiziŃia aplicaŃiei de 
Managementul financiar al proiectului 

unit 
 

1 397.500,00 397.500,00 

7 Instalare echipamente 
hardware şi software 
de bază  

9.3.1 Servere (2 buc) unit 
 

2 15.050,00 15.050,00 

7 Instalare echipamente 
hardware şi software 
de bază 

9.3.2 Calculatoare (8 buc) unit 
 

8 3.225,00 25.800,00 

7 Instalare echipamente 
hardware şi software 
de bază 

10.2.2 Cheltuieli cu achiziŃia de soft de bază 
pentru servere (sisteme de operare, back+up, 
antivirus, securitate) 

pachet 1 30.100,00 30.100,00 

8 Organizare training a 
20 de funcŃionari în 
managementul 
informaŃional al 
proiectelor  

1.6.2 Onorarii lectori training 
 (4 module x 2  grupe x 650 lei) 

zile 16 650,00 10.400,00 

8 Organizare training a 
20 de funcŃionari în 
managementul 
informaŃional al 
proiectelor  

19.4 Cheltuieli pentru organizare training 
managementul informaŃional al proiectelor 
(20 pers x 8 zile x 40 lei) 

pers 160 40,00 6.400,00 

9 Organizarea a 5 
seminarii pe teme de 
management al 
proiectelor , egalitate 
de şanse şi dezvoltare 
durabilă 

1.6.1 Onorarii lectori seminarii 
(5 seminarii x 1 lector x 1 zi x 650 lei) 

zile 5 650,00 3.250,00 
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9 Organizarea a 5 
seminarii pe teme de 
management al 
proiectelor , egalitate 
de şanse şi dezvoltare 
durabilă 

19.2 Cheltuieli pentru organizare de seminarii 
(5 seminarii tematice – servicii de catering x 
20 persoane per seminar x 40 lei per 
persoană) 

per persoană 100 40,00 4.000,00 

10 Cursuri de achiziŃii 
publice şi de limbi 
străine 

19.3 Cheltuieli pentru participarea la cursuri 
de limbi străine pentru 8 stagiari (un curs de 3 
luni x 8 persoane x 1500 lei per curs pe lună) 

pe lună 24 1.500,00 36.000,00 

11 Stagii de practică la 
locul de desfăŃşurare a 
3 proiecte de succes 
europene 

3.1.1 Cheltuieli pentru cazare stagii practică 
13 nopŃi x 8 persoane (în Anglia, FranŃa, 
Germania + plafon 120 euro persoană/zi) 

pe noapte 104 516,00 53.664,00 

11 Stagii de practică la 
locul de desfăŃşurare a 
3 proiecte de succes 
europene 

3.2.1 Cheltuieli cu diurna stagii practică 14 
zile x 8 persoane (în Anglia, FranŃa, 
Germania + plafon 35 euro persoană/zi) 

pe zi 112 150,50 16.856,00 

11 Stagii de practică la 
locul de desfăŃşurare a 
3 proiecte de succes 
europene 

3.3.1 Cheltuieli pentru transportul 
internaŃional al persoanelor  
(Anglia, FranŃa, Germania – preŃ mediu 
călătorie 300 euro/persoană) 

per călătorie 8 1.290,00 10.320,00 

12 Asigurarea vizibilităŃii 
proiectului 

14.1 Tipărire broşuri (300 bucăŃi x 8,5 lei per 
buc) 

unit 
 

300 8,50 2.550,00 

12 Asigurarea vizibilităŃii  14.2 Tipărire pliante (700 bucăŃi x 0,87 lei per 
buc) 

unit 
 

700 0,87 609,00 

12 Asigurarea vizibilităŃii 
proiectului 

14.3 Autocolante adezive pentru mijloacele 
fixe achiziŃionate în cadrul proiectului 
 (75 mm x 35 mm) 

unit 
 

12 5,00 60,00 

12 Asigurarea vizibilităŃii 
proiectului 

14.4 Bannere 2,5 m x 0,8 m 
(10,5 euro per mp) 

unit 
 

1 129,00 129,00 

12 Asigurarea vizibilităŃii 
proiectului 

14.5 Publicare communicate de presă în 
mass-media locală 

unit 
 

2 250,00 500,00 
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12 Asigurarea vizibilităŃii 
proiectului 

19.1 Cheltuieli pentru organizare conferinŃe 
de presă (servicii de catering 20 persoane per 
eveniment x 40 lei per persoană) 
 

per persoană 40 40,00 1.600,00 

13 Dezvoltare portal 
informaŃional cu 
proiecte informaŃionale 

10.2.1 Cheltuieli cu achiziŃia unei licenŃe de 
portal şi servicii de implementare 

unit 1 51.600,00 51.600,00 

14 Auditul proiectului 17.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului per contract 1 12.000,00 12.000,00 
 Total proiect     1.199.658,00 

 
Notă: Valorile se vor complete cu 2 zecimale. 

 Coloanele 3,4,5,6 se vor detalia pentru fiecare tip de cheltuială identificată în coloana 2 
CorelaŃi denumirea activităŃii din coloana 1 cu activitaŃile prezentate la pct 2.5 din cererea de 

finanŃare 
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4.2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ 
 

Nr. crt. Denumire cheltuială 

Valoare totală 
(fără TVA)  

Valoare TVA  

lei lei 

0 1 2 3 

  A.  Cheltuieli eligibile (fără TVA)     

I. Cheltuieli pentru consultanŃă şi expertiză  439.650,00 83.533,50 
1.1 Cheltuieli pentru consultanŃă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, 

fiscală, de management, precum şi consultanŃă, asistenŃă juridică privind desfăşurarea 
activităŃilor proiectului   

1.2 
Cheltuieli pentru servicii de consultanŃă şi expertiză aferente dezvoltării, implementării 
şi/sau certificării / recertificării/    

1.3 Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii    

1.3.1 Cheltuieli pentru elaborarea ghidului metodologic de proceduri 68.000,00 12.920,00 

1.4 
Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare şi recertificare, inclusiv 
audituri de sistem   

1.4.1 Cheltuieli pentru realizarea de studii şi analize 293.500,00 55.765,00 

1.5 
Cheltuieli cu studii şi/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenŃei 
financiare nerambursabile   

1.6 Onorarii (consultanŃi, lectori, experŃi, formatori, etc)   

1.6.1 Onorarii lectori seminarii (5 seminarii x 1 lectori x 1 zi x 650 lei)  3.250,00 617,50 
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1.6.2 Onorarii lectori training (1 lector x 4 module x 2 zile x 2 grupe x 650 lei) 10.400,00 1.976,00 

1.6.3 Onorarii lectori curs achiziŃii publice (1 lector x 5 zile x 650 lei)  0,00 

1.7 Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie şi cercetare de piaŃă   

1.8 
Cheltuieli pentru servicii de consultanŃă şi expertiză aferente obŃinerii finanŃării 
nerambursabile 64.500,00 12.255,00 

II.  Cheltuieli de personal 0,00 0,00 
2.1 Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuŃii salariale aferente suportate de către 

angajator şi angajat, pentru personal angajat în cadrul instituŃiei, structurii care 
beneficiază de fondurile strcturale, sau în cadrul instituŃiei structurii partenere ca 
funcŃionari publici sau personal contractual cu normă întreagă sau parŃială de lucru, 
având atribuŃii privind implementarea proiectului finanŃat prin PODCA    

2.2 Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, 
conform fişei de pontaj şi contribuŃiile aferente suportate de către angajator şi angajat, 
în conformitate cu prevederile legislaŃiei naŃionale în vigoare   

III.  Cheltuieli cu deplasarea 80.840,00 0,00 

3.1 Cheltuieli pentru cazare     

3.1.1 
Cheltuieli pentru cazare stagii practică 13 nopŃi x 3 persoane (în Anglia, FranŃa, 
Germania – 120 euro persoană / noapte (plafon maxim 300) 53.664,00 0,00 

3.1.2 Cazare pe teritoriul României (traineri x 16 nopŃi (MP)   
3.1.3 Cazare pe teritoriul României (1 trainer x 4 nopŃi curs AchiziŃii publice )   

3.2 Cheltuieli cu diurna     

3.2.1 
Cheltuieli cu diurna stagii practică 14 zile x 8 persoane (în Anglia, FranŃa, Germania – 
plafon 35 euro persoană / zi) 16.856,00 0,00 

3.3 
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente) 
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3.3.1 
Cheltuieli pentru transportul persoanelor în regim internaŃional (în Anglia, FranŃa, 
Germania – preŃ mediu călătorie 300 euro persoană / zi) 10.320,00 0,00 

3.4 Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier şi echipamente (inclusiv taxele aferente)     

IV.  Cheltuieli cu traduceri şi interpretarat 0,00 0,00 

4.1 
Cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat aferente activităŃilor realizate în cadrul 
proiectelor finanŃate prin PODCA     

V.  Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale  0,00 0,00 

5.1 
Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuŃia de materiale efectuate în cadrul 
proiectelor finanŃate prin PODCA   

VI.  Cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări 0,00 0,00 

6.1 Cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanŃat      

6.2 
Cheltuieli cu închirierea de spaŃii pentru desfăşurarea diverselor activităŃi specifice 
proiectului finanŃat   

6.3 Cheltuieli cu închirierea de echipamente   

6.4 Cheltuieli pentru închiriere servicii de  transport   

6.5 Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport     

6.6 Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri)     

6.7 Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport     

VII.  Cheltuieli cu achiziŃia de materiale consumabile 10.320,00 1.960,80 

7.1 
Cheltuieli cu achiziŃia de consumabile aferente activităŃilor desfăşurate în cadrul 
proiectului 10.320,00 1.960,80 

VIII. 
Cheltuieli generale de administraŃie1 

 5.400,00 1.026,00 
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8.1 
Cheltuieli cu servicii de comunicaŃii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de 
curierat, acces la baze de date)   

8.1.1 Cheltuieli cu convorbirile telefonice (abonament450 lei x 12 luni ) 5.400,00 1.026,00 

8.1.2 Plată abonament Internet (100 lei x 12 luni)   

8.2 
Cheltuieli cu plata utilităŃilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie 
termică, gaze naturale)     

8.3 Cheltuieli de arhivare şi securizare documente/informaŃii     

8.4 Cheltuieli cu servicii de pază     

8.5 Cheltuieli cu achiziŃionarea materialelor şi serviciilor de întreŃinerea curentă a sediului     

8.6 Cheltuieli pentru servicii de întreŃinere şi reparaŃii echipamente şi mijloace de transport     

8.7 Cheltuieli cu achiziŃionarea carburanŃilor şi lubrifianŃilor pentru mijloacele de transport     

IX.  
Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a 
obiectelor de inventar   55.900,00 10.621,00 

9.1 
Cheltuieli cu achiziŃia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe şi mobile) şi alte 
obiecte de inventar   

9.2 Cheltuileli cu achiziŃia de echipamente de protecŃie a valorilor umane şi materiale     

9.3 Cheltuileli cu achiziŃia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul   

9.3.1 Servere (2 buc ) 30.100,00 5.719,00 

9.3.2 Calculatoare (8 buc ) 25.800,00 4.902,00 

X.  Cheltuieli pentru achiziŃia de active fixe necorporale  479.200,00 91.048,00 

10.1 Cheltuileli cu achiziŃia de aplicaŃii informatice     

10.1.1 Cheltuileli cu achiziŃiei de Managementul Financiar al proiectelor  397.500,00 75.525,00 

10.2 Cheltuileli cu achiziŃia de licenŃe   
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10.2.1 Cheltuileli cu achiziŃia unei licenŃe de portal şi servicii de implementare portal 51.600,00 9.804,00 

10.2.2 
Cheltuileli cu achiziŃia de soft de bază pentru servere (sisteme de operare, back – up, 
antivirus, securitate) 30.100,00 5.719,00 

10.3 Cheltuileli cu achiziŃia de brevete     

10.4 Cheltuileli cu achiziŃia de mărci     

10.5 Cheltuileli cu achiziŃia de know how     

XI. Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaŃii 0,00 0,00 

11.1 
Instalare, întreŃinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaŃii, periferice de 
calcul şi instalaŃii, necesare desfăşurării proiectului     

11.2 ÎntreŃinere, actualizare şi dezvoltare aplicaŃii informatice     

11.3 Cheltuieli pentru cablare reŃea internă     

XII. Taxe  0,00 0,00 

12.1 Taxe de certificare/recertificare     

12.2 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare     

12.3 Taxe de eliberare a certificatelor     

12.4 Taxe notariale     

XIII. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziŃie publică 64.500,00 12.255,00 
13.1 Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaŃiei referitoare la procedura de achiziŃie 

publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziŃii publice în cadrul proiectelor 
finanŃate prin PODCA 64.500,00 12.255,00 

XIV. 
Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect (conform 
prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006) 3.848,00 731,12 

14.1  Tipărire broşuri (300 bucăŃi x 8,5 lei per buc ) 2.550,00 484,50 
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14.2 Tipărire pliante (700 bucăŃi x 0,87 lei per buc ) 609,00 115,71 

14.3 
Autocolante adezive pentru mijloacele fixe achiziŃionate în cadrul proiectului (75 
mm x 35 mm) (12 x 5 lei) 60,00 11,40 

14.4 Bannere 2,5 m x 0,8 m (15 euro per mp) 129,00 24,51 

14.5 Publicare comunicate de presă în mass – media locală (2 buc x 250 lei buc) 500,00 95,00 

XV. 
Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităŃi de 
conştientizare 0,00 0,00 

15.1 
Cheltuieli cu elaborarea, producŃia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor 
publicitare şi de informare   

15.2 Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare     

15.3 
Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziŃia, înregistrarea 
şi închirierea domeniului     

15.4 
Cheltuieli cu producŃia, tipărirea/multiplicarea, inscripŃionarea şi distribuŃia de materiale 
promoŃionale   

15.5 
Cheltuieli cu închirierea spaŃiului de antenă privind organizarea de evenimente, 
conferinŃe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare     

15.6 Cheltuieli pentu publicitate în mass-media (elaborare, producŃie şi difuzare)   
15.7 Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media     

XVI. 
Cheltuieli cu achiziŃionarea de publicaŃii în format tipărit şi/sau electronic şi 
abonamente pe durata de derulare a proiectului 0,00 0,00 

16.1 Cheltuieli cu abonamente la publicaŃii de specialitate     

16.2 
Cheltuieli cu achiziŃionarea de publicaŃii, cărŃi, reviste de specialitate relevante pentru 
operaŃiune, în format tipărit şi/sau electronic     

XVII. Cheltuieli privind achiziŃionarea serviciilor de audit 12.000,00 2.280,00 
17.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului 12.000,00 2.280,00 
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XVIII. Cheltuieli aferente garanŃiilor bancare 0,00 0,00 

18.1 
Cheltuieli aferente garanŃiilor bancare cerute de Autoritatea de management la 
acordarea prefinanŃării     

XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul 
conferinŃe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, 
activităŃi transnaŃionale 48.000,00 9.120,00 

19.1 Cheltuieli pentru organizare conferinŃe de presă (servicii de catering 20 persoane per 
eveniment x 40 lei per persoană) 1.600,00 304,00 

19.2 Cheltuieli pentru organizare de seminarii (5 seminarii tematice – servicii de catering x 
20 persoane per seminar x 40 lei per persoană) 4.000,00 760,00 

19.3 Cheltuieli pentru participare la cursuri de limbi străine pentru 8 stagiari (un curs 3 luni x 
8 persoane x 1500 lei per curs pe lună) 36.000,00 6.840,00 

19.4 Cheltuieli pentru organizare training managementul financiar al proiectelor (20 pers x 8 
zile x 40 lei) 6.400,00 1.216,00 

  Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA 1.199.658,00   

Notă: 
1 Nu depăşiŃi procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul 
solicitantului     

 
2 Nu depăşiti procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul 
solicitantului    



537 
 

 

Nr. crt. Denumire cheltuială 

Valoare totală 
(fără TVA)   

lei  

0 1 2  

  B.  Cheltuieli neeligibile (fără TVA)  0  

  ….    

  .....   

  Total B (total cheltuieli neeligibile ) 0,00  

  TOTAL PROIECT (Total A + Total B) 1.199.658,00   

    

Nr. crt. Denumire cheltuială 
Valoare  

lei 

0 1 2 

  C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile   

  Total C (I+II+…+XVIII)   212.575,42 

 
4.3 PACHETUL DE FINANłARE A PROIECTULUI  
PrezentaŃi detalierea surselor de finanŃare ale proiectului, conform tabelului de mai jos. 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANłARE VALOARE 

PROCENT 
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I Valoarea totală a proiectului (trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: 
TOTAL PROIECT) 

1.199.658,00 100% 

II Valoarea neeligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B) 0,00 0% 

III Valoarea eligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A) 1.199.658,00 100% 

III.1. AsistenŃă financiară nerambursabilă solicitată 1.175.664,84 98% 

III. 2. ContribuŃia solicitantului 23.993,16 2% 

a)      Din surse proprii 23.993,16 100% 

b)      Împrumut 0,00 0% 

În cazul în care contribuŃia financiară vine şi de la partenerii implicaŃi în proiect, atunci se va detalia 
corespunzător pct III.2 

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 Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei 

nr. 1”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenŃial-locuinŃe, 

comerŃ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaŃă de 118.611,25 

m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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: “Str. 

Preciziei nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică de Urbanism 

sector 6 nr. 21692/16/1;15/12/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

Sector 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
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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 “Str. 

Preciziei nr. 1”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenŃial-

locuinŃe, comerŃ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaŃă de 

118.611,25 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
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competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 10 

Data: 28.01.2010 
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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 înfiinŃarea Fondului local de întrajutorare în vederea 

derulării proiectului – “ Din comunitate, pentru comunitate” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) şi art. 35 lit. g) din 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înfiinŃarea Fondului local de întrajutorare 

în vederea derulării proiectului – “Din comunitate, pentru 

comunitate”, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte DirecŃia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6 să deschidă la Trezoreria Sectorului 6 un 

cont în vederea derulării proiectului “Din comunitate, pentru 

comunitate”. 

 Art. 3. Se împuterniceşte DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 să deruleze proiectul “Din 

comunitate, pentru comunitate”. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi  DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

George Claudiu AngliŃoiu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 11 

Data: 28.01.2010 
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ANEXĂ 

  la H.C.L.S. 6 nr. 11/28.01.2010  

 

PROIECT FOND LOCAL DE ÎNTRAJUTORARE – “Din 

comunitate, pentru comunitate” 

 

Scop: susŃinerea categoriilor celor mai defavorizate ale sectorului 

6 prin responsabilizarea comunitară pentru strângerea de fonduri 

de întrajutorare. 

 

Obiective:  

- sprijinirea mai multor categorii defavorizate de cetăŃeni ai 

sectorului care au nevoie de ajutor susŃinut şi cu caracter de 

urgenŃă pentru a evita atingerea unor situaŃii sociale limită, 

întrucât reabilitarea lor ulterioară, reintegrarea acestora în 

societate ar presupune eforturi din partea comunităŃii locale mult 

mai mari şi mai dificil de realizat; 

- prevenirea separării copiiilor de familie, pe fondul crizei 

economice şi a efectelor pe care aceasta le produce (pierderea 

locurilor de muncă, imposibilitatea achitării sumelor la utilităŃi, 

imposibilitatea de a se întreŃine ca familie din punct de vedere 

economic); 

- prevenirea degradării situaŃiei persoanelor vârstnice fără 

aparŃinători şi care suferă de afecŃiuni grave; 

- susŃinerea persoanelor cu handicap care, prin asigurarea unor 

tratamente/dispozitive care nu sunt susŃinute de stat, ar putea 

avea o viaŃă activă care să le permită autoîntreŃinerea; 
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Grupuri Ńintă  

1. Familii defavorizate cu copii/persoane singure aflate în risc 

de marginalizare sau marginalizate social; 

2. Copii părăsiŃi de părinŃi, aflaŃi în plasament la rude sau alte 

persoane aflate ele însele în situaŃii dificile; 

3. Copii si persoane adulte aflate in dificultatate, persoane 

vârstnice singure cu venituri reduse (care nu-şi pot asigura 

existenŃa) sau care suferă de afecŃiuni grave, pentru care nu-şi 

pot procura tratamente. 

4. Persoane cu handicap/copii cu handicap dependenŃi de 

tratamente sau dispozitive care nu sunt asigurate de sistemul 

asigurărilor sociale; 

5. Familii în care unul dintre susŃinători a decedat (cu excepŃia 

beneficiarilor de venit minim garantat); 

6. Persoane/familii aflate în risc de evacuare sau evacuate din 

locuinŃe; 

• Venitul pe membru de familie din cadrul categoriilor 

defavorizate enumerate mai sus nu trebuie sa depaseasca 

salariul minim brut pe economie. 

 

METODOLOGIE 

- adresarea unei solicitări de către persoana/familia care face 

parte din grupul Ńintă directorului general al DGASPC Sector 6; 

- evaluarea iniŃială situaŃiei de către serviciul de specialitate 

din cadrul DGASPC Sector 6; 

- prezentarea documentelor justificative cu privire la situaŃia 

dificilă în care se află familia/persoana; 
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- realizarea anchetei sociale şi evaluarea nevoilor; 

- întocmirea propunerii de acordare a sprijinului prin 

achiziŃionarea unor produse (haine, alimente etc.)/tratamente sau 

dispozitive medicale/achitarea utilităŃilor etc.; 

- emiterea dispoziŃiei de acordare sau neacordare de către 

Primarul Sectorului 6. 

 

REZULTATE ESTIMATE 

 

• Prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale;  

• Coeziune socială, un mediu social de securitate în sectorul 6;  

• Depăşirea situaŃiei materiale grave în care se află persoana 

sau familia cu efecte pe termen lung;   

• Evitarea actelor antisociale (furturi, spargeri de locuinŃe 

etc.), a fenomenului oamenilor străzii, a cerşetoriei; 

• Creşterea gradului de implicare socială a membrilor 

comunităŃii;  

• Strângerea legăturilor dintre factorii determinanŃi la nivel 

local;  

 

PRECIZĂRI 

● ordonatorul principal de credite pentru FONDUL LOCAL DE 

ÎNTRAJUTORARE – “Din comunitate, pentru comunitate” 

este Primarul Sectorului 6, iar ordonatorul secundar de credite 

este Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

● resursele finaciare ale FONDULUI LOCAL DE 

ÎNTRAJUTORARE – “Din comunitate, pentru comunitate” se 
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constitue din : 

- sponsorizări; 

- donaŃii ale persoanelor fizice şi juridice atat din Ńară, cat 

şi din străinatate; 

- alte surse atrase. 

● colectarea fondurilor, cât şi distribuirea lor vor fi afişate pe 

pagina web www.asistentasociala6.ro, unde de asemenea se vor 

regăsi şi numele donatorilor/sponsorilor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

George Claudiu AngliŃoiu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A 

SERVICIILOR PUBLICE 

AMRSP 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare 

 a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

B3 – Timpul dintre notificarea înfundării  

unei guri de scurgere şi golirea acesteia 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B 3 – Timpul dintre notificarea înfundării 

unei guri de scurgere şi golirea acesteia, transmis la AMRSP de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 14.12.2009; 

Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea Raportului 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către Responsabilul Nivelului de Serviciu B3: 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 1/2003, 21/2003, 

18/2004,23/2005,  1/2007, 1/2008 şi 27/2009; 

În temeiul prevederilor art. 2 din HCGMB nr. 339/2009 şi a art. 7, 
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litera a), b), a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, aprobat 

prin HCGMB nr. 339/2009; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, prezentată în 

Anexa , care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor 

informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

  

 Cabinet individual de avocatură 

 „RADU FLORINEL 

DUMBRĂVEANU” 

 Avocat Radu Florinel 

DUMBRĂVEANU 

 

Nr. 15 / 21.12.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A 

SERVICIILOR PUBLICE 

AMRSP 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma 

unei prăbuşiri/înfundări de canal colector 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma 

unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, transmis la ARBAC de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 14.12.2009; 

Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea Raportului 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Responsabilul Nivelului de Serviciu; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucuresti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 

Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 2/2003, 21/2003, 

21/2004,23/2005,   1/2008 si 28/2008; 

În temeiul prevederilor art. 2 din HCGMB nr. 339/2009 şi a art. 7, 
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litera a), b), a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr. 339/2009; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector, prezentată în Anexa , care 

face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor 

informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere AMRSP privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

  

 Cabinet individual de avocatură 

 „RADU FLORINEL 

DUMBRĂVEANU” 

 Avocat Radu Florinel 

DUMBRĂVEANU 

Bucureşti  

Nr. 16 / 21.12.2009  


