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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 

 

P r i m ă r i a  M u n i c i p i u l u i  B u c u r e ş t i  

 

D I S P O Z I ł I E  

N r .  5 7 7  d i n  1 8 . 0 5 . 2 0 1 0  

 

Având în vedere referatul DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi 

Juridică a CGMB nr. 351 din data de 10.02.2010; 

În conformitate cu prevederile art. 5 (1) şi (2) din Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, 

actualizată; art. 10 (2) din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaŃiile de interes public, HCGMB nr. 

83/2007 privind aprobarea numărului de posturi, statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

aparatului de specialitate al Primarului General; 

În temeiul art. 61 şi art. 68 (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală , republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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PRIMARUL GENERAL 

 

D I S P U N E :  

 

Art. 1 - DirecŃia de AsistenŃă Tehnică şi Juridică va face public 

din oficiu, următoarele informaŃii de interes public: 

(1) Actele normative care reglementează organizarea şi 

funcŃionarea Primăriei Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1; 

(2) Structura organizatorică, programul de funcŃionare, 

programul de audienŃe al Primăriei Municipiului Bucureşti, conform 

Anexei nr. 2; 

(3) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea 

Primăriei Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3; 

(4) Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti, conform Anexei nr. 4; 

(5) Sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil al 

Primăriei Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 5; 

(6) Programele şi strategiile Primăriei Municipiului 

Bucureşti, prin direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, conform Anexei nr. 6; 

(7) Lista cuprinzând documentele de interes public, 

conform Anexei nr. 7; 

(8) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi 

/sau gestionate, potrivit legii, conform Anexei nr. 8; 
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(9) Lista actelor normative aplicabile desfăşurării activităŃii 

direcŃiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 9; 

(10) ModalităŃile de contestare a deciziei instituŃiei în 

situaŃia în care persoana se consideră vătămată în privinŃa 

dreptului de acces la informaŃiile de interes public solicitate, 

conform Anexei nr. 10. 

Art. 2 - DirecŃia de AsistenŃă Tehnică şi Juridică va publica 

şi va actualiza anual informaŃiile cuprinse la art. 1. 

Art. 3  - Accesul la informaŃiile de interes public, 

comunicate din oficiu se realizează prin: 

a) afişare la sediul instituŃiei; 

b) publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

şi pe pagina de internet proprie; 

c) consultarea la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, în 

spaŃii destinate în acest sens. 

Art. 4 - DirecŃia de AsistenŃă Tehnică şi Juridică va elabora 

şi va publica raportul anual privind accesul la informaŃiile de 

interes public, întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public. 

Art. 5 - DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General răspund de respectarea prevederilor art. 12 

din Legea nr. 544/2001, având obligaŃia să identifice şi să 
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actualizeze informaŃiile care sunt exceptate de la accesul liber, 

potrivit legii. 

Art. 6 - Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta 

dispoziŃie. 

Art. 7 - DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică, DirecŃia 

RelaŃii Publice şi informare, DirecŃia AdministraŃie Publică, 

DirecŃia Sisteme Informatice, Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar general al 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 
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Anexa nr. 1 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcŃionarea 

Primăriei Municipiului Bucureşti: 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

b) HCGMB nr. 62/2007 privind aprobarea organigramei a 

aparatului de specialitate al Primarului General; 

c) HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea numărului de 

posturi, statului de funcŃii şi Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare ale aparatului de specialitate al Primarului General; 

d) D.P.G nr. 472/2007 privind aprobarea Regulamentului 

Intern al instituŃiei 
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Anexa nr. 2 

 

Structura organizatorică, programul de funcŃionare, programul de 

audienŃe al Primăriei Municipiului Bucureşti: 

a) Organigrama 

b)Programul de funcŃionare al instituŃiei:  

Luni - Vineri 08.00 - 16.00; 

Programul de lucru cu publicul la CIDRC şi la Compartimentul 

AudienŃe: Luni, MarŃi, Joi, Vineri: 08.30 - 13.00 şi 14.00 - 16.30, 

Miercuri 08.30 - 13.00 şi 14.00 -18.30; 

Program Dispeceratul PMB: - non stop. 

c)Programul de audiente, potrivit DPG nr. 1221/2007: 

- Primarul General: Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU - joi, orele 

11.00 -13.00 

- Viceprimar 1: Victor Teodor lovici - miercuri, orele 10.00 - 

11.00 

- Viceprimar 2: Mircea Cristian Raicu - joi, începând cu orele 

09.00 

- Secretar General: Tudor Toma - luni, începând cu orele 12.00 

- Directorul executiv al DRPI: miercuri, începând cu orele 10.00. 

Programul înscrierilor în audienŃe: 

Luni, marŃi, joi, vineri: 08.30 - 13.00; 14.00 -16.30  

Miercuri: 08.30 - 13.00; 14.00 -18.30 

Înscrierile se fac la Compartimentul AudienŃe, camera 07 parter, 

telefon: 021/305.55.00 int 1016. 
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Anexa nr. 3 

 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei 

Municipiului Bucureşti 

 
Nr. 
crt 

Numele şi prenumele DirecŃia FuncŃia 

1 Vlaicu Gheorghe Aurel D.G.O. Director 
general 

2 Hanciu Ileana LuminiŃa D.M.CM. Şef birou 
3 Dinescu Alexandru D.M.CM. Şef birou 
4 Preda Cristian - Emanoil D.S.I. Director 
5 Cristache Emilia Mariana D.S.I. Şef serviciu 
6 Militaru Florentina -

Lăcrămioara 
D.S.I. Şef serviciu 

7 Iftimoaie Cristian Ion D.R.I. Director 
8 Mincă Liqia-Mirela. D.R.I. Şef serviciu 
9 Popescu (Moraru) Nadina-

Angela 
D.I.E. Şef serviciu 

10 Coruga Manuela D.I.E. Şef serviciu 
11 Gaman Virgil-Laurentiu D.R.P.I. Director 
12 Calotă Aurica D.R.P.I. Şef serviciu 
13 Dediu Manuela Geanina D.R.P.I. Şef serviciu 
14 Muşat Rareş-Mihail D.A.P.C Director 
15 Herea Cătălin DAP.C. Şef serviciu 
16 Pencea Theo-Cori D.A.P.C. Şef serviciu 
17 Dumitru Mădălin Ion D.G.I.S.P. Director 

general 
18 Dedu Ion D.T.D.S.C. Director 
19 Luchian Sorin Rasvan D.T.D.S.C. Şef serviciu 
20 Radu Alexandru Dumitru D.C.R.I. Director 
21 Drumen Constantin D.C.R.I. Şef serviciu 
22 Boblea Irina D.C.R.I. Şef serviciu' 
23 Nazare Monica D.P.M.E.E.C. Director 
24 Grigore Oana D.P.M.E.E.C. Director adj. 
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25 lfrim Stelian D.P.M.E.E.C. Şef serviciu 
26 Năstasă Victor Sorin D.P.M.E.E.C. Şef serviciu 
27 Cârstea Tatiana D.P.M.E.E.C. Şef birou 
28 Trăşculescu Sanda U.I.P. ISPA Şef birou 
29 Geană Dorel D.U.O. Director adj. 
30 luga Magdalena D.U.O. Director adj. 
31 Zaharia Alexandru D.U.O. Şef serviciu 
32 Grozea Mariana D.U.O. Şef serviciu 
33 Hreapcă Bogdan D.G.D.I.P.U. Director 

general 
34 Pătraşcu Gheorghe D.U.A.T. Arhitect şef 
35 Dobre Liviu D.U.A.T. Arhitect şef 

adjunct 
36 Balaurea Ioana D.U.A.T. Şef serviciu 
37 Olteanu Diana D.U.A.T. Şef serviciu 
38 Petraşcu Măria D.A.P. Director 
39 Abas Aurora D.A.P. Director adj. 
40 Mărieş Cătălina Andreia D.A.P. Şef serviciu 
41 Munteanu Paraschiva D.A.P. Şef birou 
42 Mangu Mioara D.A.P. Şef birou 
43 Şetran Cristina D.E.I.C. Director 
44 Halipa Veronica D.E.I.C. Director adj. 
45 Săndulescu losefina D.E.I.C. Şef serviciu 
46 Renaud Minai Dragoş D.E.I.C. Şef serviciu 
47 lonescu Valentina D.E.I.C. Şef serviciu 
48 Şoşoacă Bogdan D. InvestiŃii Director 
49 Popa-Bălan Alexandra-

Corina 
D. InvestiŃii Director adj. 

50 Radu Aurelia D.InvestiŃii Şef serviciu 
51 Dan Monica Lavinia D.InvestiŃii Şef birou 
52 Radu Emilian D.învăŃământ Director 
53 Constantin Antoaneta D.învăŃământ  Şef serviciu 
54 Păunită Marius D.Cultură Director 
55 Bologa Irina D.Cultură Şef serviciu 
56 Pantazică Cătălina D.D.T. Director 
57 Constantinescu Mircea 

Octavian 
D.G.E. Director 

general 
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58 Marcu Florica D. Buget Şef serviciu 
59 Chivu Gabriela Doina D. Buget Şef birou 
60 Boncotă Lenuta D.Venituri Director 
61 Dediu Gica D.Venituri Şef serviciu 
62 Coman Victor Emanuel D.Venituri Şef serviciu 
63 Răileanu Razvan D.Venituri Şef birou 
64 GhiŃă George Mădălin D.Venituri Şef serviciu 
65 Mincu Daniela D.A.C.C. Director 
66 Stoian Teodora DAC.C. Şef serviciu 
67 Anghel-Person Ileana 

Virginia 
D.M.C.E. Director 

68 Creangă Marian Andrei D.M.C.E. Şef serviciu 
69 Popescu Floriana Isabela D.M.C.E. Şef serviciu 
70 Busioc Camelia SteluŃa D.F.C. Director 
71 łîrlescu Camelia Ileana D.F.C. Director adj. 
72 Herea Daniela D.F.C. Şef serviciu 
73 Buturugă Ion D.F.C. Şef serviciu 
74 Florea Ion D.F.C. Şef serviciu 
75 Ion Marius D.F.C. Şef serviciu 
76 Calotă Daniel DAT. Director 
77 Alexandru Dragoş DAT. Şef serviciu 
78 Vaida Viorel DAT. Şef serviciu 
79 Zamfir Georgiana DATJ a 

CGMB 
Director 

80 łicleanu Gladiola DATJ a 
CGMB 

Şef serviciu 

81 Stoica Felicia Carmen DATJ a 
CGMB 

Şef serviciu 

82 Mirea Nicoleta DATJ a 
CGMB 

Şef birou 

83 Perşunaru Mariana DATJ a 
CGMB 

Şef birou 

84 VlăduŃ Florica DAP. Director 
85 David Silvia Aurora DAP. Şef serviciu 
86 Viciu Clarisa Paula D.A.P.I. Director 
87 Ghilculescu Nicoleta DAP.I. Şef serviciu 
88 Dumitraşcu Paul -TomiŃă D.A.P.I. Şef serviciu 
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89 Dragoi Geta D.M.R.U Director 
90 Niculae Cristian D.M.R.U. Şef serviciu ■ 
91 Tomescu Daniela Georgeta D.M.R.U. Şef serviciu 
92 Anastasiu-Cioacâ Monica D.M.R.U. Şef serviciu 
93 lordache Adrian D.J.C.L. Director 
94 Creci Andrei D.J.C.L. Director adj. 
95 Cristea Andreea Anca D.J.C.L. Şef serviciu 
96 Bărbulescu Daniela 

Eugenia 
D.J.C.L Şef serviciu 

97 Manolescu Cecilia D.J.C.L. Şef serviciu 
98 Falan Catia Viviana D.J.C.L Şef serviciu 
99 Manóle Marian D.J.C.L Şef birou 
100 Sima Nicoleta D.J.C.L Şef birou 
101 Constantin Ion Maximilian D.I.C.G. Director 
102 lordache Mihai D.I.C.G. Director adj. 
103 Tănăsoiu Daniel Dragoş D.I.C.G. Director adj. 
104 Unga Ilie D.I.C.G. Director adj. 
105 Arsene Răzvan Constantin D.I.C.G. Şef serviciu 
106 Muşuroi Marin D.I.C.G. Şef serviciu 
107 Dumitrache Dumitru Lucian D.I.C.G. Şef serviciu 
108 Duran Mariana D.I.C.G. Şef serviciu 
109 Zvirid Luiza D.I.C.G. Şef serviciu 
110 Voicu Daniel Valentin D.I.C.G. Şef serviciu 
111 Mihai Mircea Merişor D.Í.C.G. Şef serviciu 
112 Lazăr Eduard D.I.C.G. Şef serviciu 
113 Stanislav Mihai DănuŃ D.I.C.G. Şef serviciu 
114 Zelko Ştefan D.I.C.G. Şef serviciu 
115 Rusu Celina Cecilia D.S.A.D. Director 
116 Dutu Adriana - Simona D.S.A.D. Şef serviciu 
117 Grosu Cătălin D.S.A.D. Şef serviciu 
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Anexa nr. 4 

 

Coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Bucureşti: 

Sediul: Splaiul IndependenŃei nr. 291 - 293, Sector 6, Bucureşti 

Număr de telefon: 021/305.55.00/021/305.55.50 

Birou unic: 021/305.55.74 

Adresă pagina internet: http:// www.pmb.ro 

 

PRIMAR GENERAL 

prof. dr. Sorin Mircea Oprescu 

 

Splaiul IndependenŃei, nr. 291 - 

293, sector 6, Bucureşti etajul 

14 

telefon:021/305.55.00/ interior 

1450/1451 

fax:021/312.00.30 

email:primargeneral@bucuresti-

primaria.ro 

VICEPRIMAR GENERAL 

 

Victor Teodor lovici 

 

 

Splaiul IndependenŃei, nr. 291 - 

293, sector 6, Bucureşti etajul 4 

camera 6/7 

telefon: 021/305.55.32 

021/305.55.00/interior 1400/1401 

fax:021/305.55.59 

e-mail: victor.iovici@bucuresti-

primaria.ro 

VICEPRIMAR GENERAL 

 

Mircea Cristian Raicu 

 

Splaiul IndependenŃei, nr. 291 - 

293, sector 6, Bucureşti etajul 4 

camera 8/9 

telefon: 021/305.55.62 
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021/305.55.00/interior 1405/1406 

fax: 021/305.55.95 

email mircea.raicu@bucuresti-

primaria.ro 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Tudor Toma 

 

Splaiul IndependenŃei, nr. 291 - 

293, sector 6, Bucureşti etajul 3 

camera 1 

telefon: 021/305.55.13 

021/305.55.00/interior 1300/1301 

e-mail: tudor.toma@bucuresti-

primaria.ro 
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Anexa nr. 5 

 

 

a) Bugetul, (Sursa: http:// wwww.pmb.ro/ acte normative/ 

HCGMB nr. 129/: 

b) BilanŃul contabil, (Sursa: http:// wwww.pmb.ro/ InstituŃii 

/PMB/ BilanŃ 
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Anexa nr. 6 

 

LISTA PROGRAMELOR ŞI STRATEGIILOR PROPRII ALE 

DIRECłIILELOR DIN CADRUL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
NR. 

CRT. 
DIRECłIA PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII 

1. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CALITĂłII Şl 
MEDIULUI 

- certificarea sistemului de management 
integrat;  
- menŃinerea certificării şi îmbunătăŃirea 
continuă a sistemului de management 
integrat 

2. DIRECłIA SISTEME 
INFORMATICE 

- Strategia de informatizare;  
- Planul anual de informatizare;  
- Proiecte/programe derulate de DSI 

3. DIRECłIA RELAłII 
INTERNATIONALE 

 

4. DIRECłIA 
INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

 

5. DIRECłIA RELAłII 
PUBLICE Şl 
INFORMARE 

 

6. DIRECłIA APARARE 
PROTECłIE CIVILĂ 

 

7. DIRECłIA 
TRANSPORTURI, 

DRUMURI Şl 
SISTEMATIZAREA 

CIRCULAłIEI 

- Program de investiŃii 2006 - 2009 
infrastructură transport urban (anexă). 

8. DIRECłIA 
COORDONARE, 

REGLEMENTARE 
INFRASTRUCTURĂ 

- Întocmirea şi urmărirea derulării 
Programului Coordonator Anual de 
execuŃie pentru lucrările tehnico - edilitare 
şi stradale de pe teritoriul municipiului 
Bucureşti conf. DPG nr. 233/2002;  
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 -  Întocmirea Planului Investitional conf. 
DPG nr. 233/2002; 
- Asigurarea, întreŃinerea şi actualizarea 
permanentă a bazei de date a lucrărilor 
de intervenŃie pentru remedierea avariilor 
autorizate pe teritoriul municipiului 
Bucureşti; 
- ReŃeaua metropolitană de fibră optică a 
municipiului Bucureşti pentru 
telecomunicaŃii -NETCITY; 
- Parc Tehnologic Metropolitan IT&C; 
- Studiu pentru reamplasarea în subteran 
a reŃelelor tehnico- edilitare; 
- Taxa pentru ocuparea domeniului 
public; 
- Managementul dezastrelor 

9. DIRECłIA 
PROTECłIA 
MEDIULUI Şl 

EDUCAłIE ECO-
CIVICĂ 

-Ecologizarea şi dezvoltarea potenŃialului 
turistic de recreere şi  agrement al 
parcurilor Cişmigiu, Herăstrău, Carol şi 
Tineretului din municipiul Bucureşti; 
- Harta acustică a  municipiului   
Bucureşti şi realizarea sistemului de 
monitorizare a zgomotului; 
- Reabilitarea şi modernizarea staŃiei de 
epurare a apelor uzate a municipiului 
Bucureşti. 

10. DIRECłIA UTILITĂłI 
PUBLICE 

- Contorizarea vânzărilor de căldură şi 
apă caldă; 
- Strategia energetică a mun. Bucureşti. 

11. DIRECłIA URBANISM 
Şl AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

- Revizuire Plan Urbanistic General 
(PUG), inclusiv studiul de impact de 
mediu; 
- Administrare PUG; 
- Planuri de urbanism zonal (PUZ) 
pentru zone de interes, inclusiv activităŃi 
de consultare a populaŃiei şi studii de 
impact de mediu (dacă este cazul); 
- AchiziŃie echipament şi soft  bază de 
date minimală; 
- Bancă de date urbane (GIS); 
- Concept de dezvoltare urbană a 
municipiului Bucureşti (concurs de idei); 
- Restructurare Centrul de Planificare 
Urbană. 

12. DIRECłIA  
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ADMINISTRARE 
PATRIMONIU 

13. DIRECłIA EVIDENTĂ 
IMOBILIARĂ Şl ' 
CADASTRALĂ 

- ÎntreŃinerea planului topografic cu 
situaŃia imobilelor/străzilor etc. Al 
municipiului bucureşti; 
- actualizarea planului topografic scara 
1:500 şi 1:2000 până în anul 2012; 
- actualizarea bazei de date spaŃiale prin 
achiziŃie de servicii privind zbor asupra 
municipiului Bucureşti; 
- realizarea/avizarea/punerea în practică 
a unui nou regulament privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri şi atribuirea 
numerelor poştale de imobile în 
municipiul Bucureşti care să Ńină cont de 
situaŃia actuală a municipiului Bucureşti 

14. DIRECłIA INVESTIłII - Program anual de investiŃii - conform 
listei de buget PMB aprobată prin 
HCGMB. 

15. DIRECłIA 
ÎNVĂłĂMÂNT 

 

16. DIRECłIA CULTURĂ - Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură; 
- Creşterea nivelului de  finanŃare din 
surse extrabugetare a programelor 
culturale importante, cu diminuarea 
corespunzătoare a  sumelor provenite din 
subvenŃii de la bugetul local; 
- Atragerea de fonduri şi reducerea 
graduală a sprijinului financiar acordat de 
municipalitatea Bucureşti în vederea 
realizării, în ultima fază, a autofinanŃării 
proiectelor culturale municipale 
permanentizante, cu participare 
internaŃională şi care se bucură de o mai 
mare deschidere şi notorietate; 
- Promovarea imaginii oraşului Bucureşti, 
ca oraş al turismului cultural 
- AsistenŃă tehnico-economică acordată 
terŃilor şi demersuri metodologice 
întreprinse ca urmare a unor hotărâri 
CGMB (HCGMB nr. 72/2007),  
 
- Acordarea de asistenŃă logistică pentru 
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instituŃiile municipale de cultură în 
vederea îndeplinirii obiectivelor de 
investiŃii propuse; 
- Stabilirea de priorităŃi de finanŃare şi de 
cofinanŃare a proiectelor şi programelor 
culturale ale municipalităŃii şi ale 
instituŃiilor publice de cultură 
subordonate, proprii şi în parteneriat cu 
organisme şi organizaŃii internaŃionale;  
- Sprijinirea programelor de întreŃinere a 
monumentelor de for public şi punerea în 
valoare a acestora prin mediatizare şi 
informarea cetăŃenilor asupra valorii lor 
istorice şi artistice;  
- Coordonarea logistică şi funcŃională în 
vederea promovării de proiecte şi 
programe culturale ale instituŃiilor 
municipale de cultură în parteneriat cu 
organisme şi organizaŃii internaŃionale; 
- Definirea identităŃii culturale a oraşului;  
 
- Întreprinderea demersurilor în vederea 
cunoaşterii nevoilor, preferinŃelor, 
aşteptărilor şi a practicilor de consum 
cultural, specifice diverselor segmente 
ale populaŃiei; 
- Finalizarea procesului de reglementare 
legală a activităŃii instituŃiilor municipale 
de cultură prin elaborarea şi/sau 
actualizarea proiectelor HCGMB privind 
aprobarea regulamentelor de organizare 
şi funcŃionare, a organigramei şi a statului 
de funcŃii; - Finalizarea procesului de 
evaluare a activităŃii conducătorilor 
instituŃiilor municipale de cultură şi 
încheierea, ulterioară a contractelor de 
management 

17. DIRECłIA 
DEZVOLTARE 

TURISM 
 

- ELABORAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE TURISTICĂ A 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI pe perioada 
2008 - 2026, urmărind obiectivele 
propuse de Master Planul pentru 
dezvoltarea Turismului NaŃional 2007-
2026; 
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- DEZBATERE PUBLICĂ în vederea 
stabilirii unor repere reprezentative pentru 
Bucureşti şi a unor mărci ce urmează a fi 
promovate. Se va realiza prin sondaj de 
opinie pe site-ul PMB şi consultarea 
directă a cetăŃenilor; 
- BUCHAREST DAILY PASS (BDP) 
intrare la orice obiectiv turistic, acces la 
orice mijloc de transport în comun, 
reduceri la diferite produse şi servicii 
oferite de municipalitate şi asociaŃii la 
acest proiect; 
- STABILIREA CELOR 4 AXE DE 
DEZVOLTARE TURISTICĂ - Propunere: 
- două trasee turistice pietonale pe 
direcŃia Nord-Sud: 
A. Casa Presei Libere - Bd. Mărăşti - 
Arcul de Triumf-Sos. Kiseleff - PiaŃa 
Victoriei - Calea Victoriei -PiaŃa RevoluŃiei 
- PiaŃa NaŃiunilor Unite - Palatul 
Parlamentului - PiaŃa Regina Maria 
B. Casa Presei Libere - Sos. Kiseleff - 
Arcul de Triumf-PiaŃa Charles de Gaulle - 
PiaŃa Victoriei - PiaŃa Romană - PiaŃa 
UniversităŃii - PiaŃa Unirii, cu prelungire 
spre Palatul Patriarhiei şi - două pe 
DirecŃia Est-Vest: 
C. Foişorul de Foc - Bd. Ferdinand-
PiaŃa UniversităŃii - PiaŃa Operei - Palatul 
Cotroceni 
D. Foişorul de Foc - Bd. Dacia - PiaŃa 
Romană - Str. Mircea Vulcănescu - Soş. 
Cotroceni cu evidenŃierea atracŃiilor 
deosebite de pe traseele respective. 
Acordarea de facilităŃi pentru proprietarii 
imobilelor dinzonele încadrate de aceste 
axe, în vederea renovării şi întreŃinerii 
acestor clădiri; 
- LINIE AUTO TURISTICĂ - 
identificarea obiectivelor turistice 
importante ce trebuie incluse în acest tur 
fără ghid, exploatarea făcându-se de un 
operator privat; 
- TRANSPORT URBAN RAPID între 
căile de intrare în oraş (aeroporturi, gări, 
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autogări) şi obiectivele turistice din 
centrul oraşului; 
- ÎNFIINłAREA DE PARCĂRI 
PENTRU AUTOCARE în puncte 
apropiate de principalele obiective 
turistice; 
- ÎMBUNĂTĂłIREA SIGNALISTICII  
- Pentru a mari accesibilitatea la 
obiective şi atracŃii turistice, dar şi la 
hoteluri şi restaurante. Ptr. Obiectivele 
importante se recomandă şi signalistica 
în limba engleză; 
- ILUMINAT NOCTURN PENTRU 
OBIECTIVELE DE MARE ATRACłIE 
TURISTICĂ. 
- PROTEJAREA Şl PUNEREA ÎN 
VALOARE A CLĂDIRILOR DE 
PATRIMONIU; 
- WATERFRONTS - DâmboviŃa şi 
salba de lacuri: amenajare şi crearea de 
posibilităŃi de agrement; 
- CONSTITUIREA BCB - Bucharest 
Convention Bureau, cu identificarea 
/construcŃia de noi locaŃii ptr. MICE şi 
sprijin în organizarea de congrese şi 
expoziŃii; 
- COLABORARE CU INSTITUłII Şl 
ASOCIAłII SPORTIVE Şl CULTURALE 
pentru organizarea de evenimente 
naŃionale şi  internaŃionale în Bucureşti; 
- MOTIVAREA agenŃiilor de turism 
care aduc turişti în Bucureşti (incoming); 
- CONSERVARE, RESTAURARE, 
CONSTRUCłIE, DESCHIDERE de noi 
obiective turistice; 
- CONSILIEREA OPERATORILOR 
DIN TURISM pentru dezvoltarea unitară 
a pieŃei, oferirea de facilitaŃi multiple şi 
îmbunătăŃirea standardelor; 
- ASIGURAREA DE CONDIłII 
OPTIME DE DESFĂURARE A 
ACTIVITĂłII DE TURISM 
- prin supravegherea suplimentară a 
îndeplinirii sarcinilor operatorilor de 
salubritate, spaŃii verzi, drumuri, etc. În 
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apropierea obiectivelor turistice; 
 
- INTERMEDIEREA DE CONTACTE 
ÎNTRE OPERATORII DIN TURISM ( 
hoteluri, agenŃii de turism şi companii 
aeriene), în vederea structurării ofertelor, 
cu accent pe city-break şi business; 
- SUSłINEREA DE CURSURI 
GRATUITE pentru AGENłII DE TURIM 
Şl LUCRĂTORII HOTELIERI de către 
experŃii PMB-DDT şi AMPT pentru 
popularizarea obiectivelor şi atracŃiilor 
turistice ale Bucureştiului. 
PROMOVARE: 
- SPRIJINIREA ÎNFIINłĂRII 
"ASOCIAłIEI PTR. DEZVOLTAREA Şl 
promovaftea TURISMULUI ÎN BUC."; 
- ÎNFIINłAREA UNUI PORTAL DE 
INFORMARE Şl PROMOVARE 
TURISTICĂ; 
- ELABORAREA Şl PRODUCłIA DE 
MATERIALE PUBLICITARE (HĂRłI, 
pllante, BROŞURI TURISTICE, CLIPURI 
VIDEO Şl AUDIO) în limba română şi 
diferite limbi străine, pentru a înlesni 
accesul la informaŃia turistică; 
- ADAPTAREA DE PROGRAME Şl 
IDEI DIFERITE pentru turiştii români şi 
străini; 
- PROMOVAREA MĂRCILOR şi a 
reperelor reprezentative pentru Bucureşti 
obŃinute în urma dezbaterii publice; 
- PROMOVAREA BUCUREŞTIULUI 
CA FIIND O NOUĂ CAPITALĂ 
EUROPEANĂ, poarta către Europa şi 
România; 
- COLABORARE CU AUTORITĂłILE 
CENTRALE în vederea promovării 
Bucureştiului prin oficiile de turism ale 
României în străinătate; 
- PARTICIPAREA CU STAND 
PROPRIU la expoziŃiile şi manifestările 
de specialitate organizate în tară şi în 
străinătate; 
- COOPTAREA CETĂłENILOR DE 
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ONOARE ai municipiului Bucureşti pentru 
promovarea oraşului ca destinaŃie 
turistică; 
- PUBLICITATE TURISTICĂ la toate 
manifestările şi evenimentele organizate 
cu sprijinul sau colaborarea PMB; 
- ÎNFIINłAREA CENTRELOR DE 
INFORMARE TURISTICĂ în locaŃii cât 
mai accesibile turiştilor; 
- PUBLICITATE TURISTICĂ în 
revistele de la bordul avioanelor 
companiilor aeriene ce efectuează curse 
la Bucureşti; 
- ORGANIZAREA DE "ZILE ALE 
BUCUREŞTIULUI" după modelul 
manifestării de la Viena; 
- TURURI TURISTICE TEMATICE: 
- Bucureştiul verde: Cişmigiu, 
Herăstrău, Muzeul Satului, Carol, Ion 
Voicu (fost loanid), Gradina Botanică, 1-2 
grădini particulare); 
- Clădiri: Palatul Parlamentului, 
Ateneul Român, Palatul Regal, Muzeul 
Enescu, Clădirea CEC, Muzeul NaŃional 
de Istorie, Palatul Cotroceni, Muzeul 
łăranului Român, Cercul Militar NaŃional; 
- Shopping&Dining: Galeriile Victoria, 
Unirea, Mall, antichităŃi, anticariat, 
suveniruri, respectiv restaurante/pub-
uri/cluburi cunoscute. Ex.: Casa Capsa, 
Cam' cu Bere, Hanul lui Manuc, Casa di 
David, Heritage, etc; 
- Religios: Biserica şi Complexul 
Patriarhal, Catedrala Sf. Losif, Biserica 
Italiană, Biserica Anglicană, Biserica 
Kretzulescu, Biserica Stavropoleos; 
Biserica Armenească, Biserica Elena; 
- Tururi pietonale, de-a lungul celor 4 
axe de dezvoltare turistică 

18. DIRECłIA BUGET  
19. DIRECłIA VENITURI - realizarea unei baze de date fiscale 

la nivelul municipiului Bucureşti 
20. DIRECłIA ACHIZIłII, 

CONCESIONĂRI', 
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CONTRACTE 
21. DIRECłIA 

MANAGEMENTUL 
CREDITELOR 

EXTERNE 

 

22. DIRECłIA FINANCIAR 
CONTABILITATE 

 

23. DIRECłIA 
ADMINISTRATIV 
TRANSPORTURI 

 

24. DIRECłIA 
ASISTENTĂ 
TEHNICĂŞI 
JURIDICĂ 

 

25. DIRECłIA 
ADMINISTRAłIE 

PUBLICĂ ' 

 

26. DIRECłIA AUDIT 
PUBLIC INTERN 

Planul anual de audit; 
- Reducerea numărului de 
recomandări neimplementate. 

27. DIRECłIA 
MAMAGEMENTUL 

RESURSELOR 
UMANE 

 

28. DIRECłIA JURIDIC, 
CONTENCIOS Şl 

LEGISLAłIE 

 

29. DIRECłIA INSPECłIE 
Şl CONTROL ' 

GENERAL 

 

30. DIRECłIA 
STRATEGIE Şl 

ANALIZĂ 
DOCUMENTE 
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Anexa nr. 7 

 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 

 
NR. 

CRT. 
DIRECłIA DOCUMENTE 

1. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CALITĂłII Şl MEDIULUI 

- Certificat de aprobare ISO: 
9001:2001; 

- Certificat de aprobare ISO 
14001:2005; 

- DeclaraŃia şi angajamentul 
primarului general al municipiului Bucureşti 
în domeniul calităŃii şi mediului. 

2. DIRECłIA SISTEME 
INFORMATICE 

- Strategia de informatizare. 

3. DIRECłIA RELAłII 
INTERNATIONALE 

- Acorduri, Protocoale de cooperare, 
colaborare sau înfrăŃire, după ce acestea 
devin definitive; 

- AcŃiuni/proiecte/evenimente ce au 
ca scop promovarea imaginii municipiului 
Bucureşti pe plan extern. 

4. DIRECłIA INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

- Materiale documentare şi de 
promovare a imaginii mun. Bucureşti pe 
plan extern; 

- Studii, scrisori de angajament (letter 
of commitment) pe proiecte cu finanŃare 
nerambursabilă. 

5. DIRECłIA RELAłII 
PUBLICE Şl INFORMARE 

- Strategia de comunicare; 
- Comunicate de presă; 
- Manual de identitate PMB; 

6. DIRECłIA APĂRARE 
PROTECłIE CIVILĂ 

- Nu deŃine. 

7. DIRECłIA 
TRANSPORTURI, 

DRUMURI Şl 
SISTEMATIZAREA 

CIRCULAłIEI 

http://www.pmb.ro/pmb/servicii/transport
uri/autorizatii taxi/taxi.htm; 

-http://www.bucuresti-
primaria.ro/Proaram reparaŃii 
străzi/modernizare linii tramvai. 

8. DIRECłIA 
COORDONARE, 

REGLEMENTARE 
INFRASTRUCTURĂ 

- Programul Coordonator Anual; 
- Lista lucrărilor tehnico - edilitare şi 

stradale de execuŃie; 
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- AutorizaŃia de Construire pentru 
lucrări edilitare, 

- Lista zilnică a lucrărilor de intervenŃie 
în domeniul public pentru remedierea 
avariilor la reŃelele tehnico-edilitare şi 
stradale. 

9. DIRECłIA PROTECłIA 
MEDIULUI Şl EDUCAłIE 

ECO-CIVICÂ 

- Avize de toaletare şi defrişare a arborilor 
pe raza MB. 

10. DIRECłIA UTILITĂłI 
PUBLICE 

- Acord pentru extinderi reŃele publice 
de apă şi/sau canal din fondurile 
solicitantului: 

- Plan de situaŃie 1:2000, 
- Aviz de principiu de la Apa Nova 

Bucureşti, 
- Aviz CTE-PMB pentru extinderi/ 

devieri reŃele publice de apă şi/sau canal; 
- Proiect tehnic şi/sau Studiu de 
Fezabilitate;  
- Proiecte de hotărâri pentru reglementarea 
şi buna funcŃionare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare; 
- Avize colectare deşeuri reciclabile de la 
persoane fizice; 
- Acorduri pentru evacuarea şi transportul 
deşeurilor rezultate din activitate proprie; 
- AutorizaŃii de lucru pentru prestarea 
serviciului de salubritate; 

- AutorizaŃii de prestări servicii de 
dezinsecŃie/ dezinfecŃie/deratizare; 

- AutorizaŃii pentru evacuare şi transport 
deşeuri spitaliceşti 

11. DIRECłIA URBANISM Şl 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 

- Lista certificatelor de urbanism; 
- Lista se afişează lunar la sediul 
emitentului şi cuprinde enumerarea 
certificatelor de urbanism emise în luna 
precedentă (în ordinea eliberării), făcându-
se evidenŃierea fiecărui imobil prin 
menŃionarea: adresei (sau a altui mod de 
identificare), a numelui şi prenumelui 
solicitantului, precum şi a scopului pentru 
care a fost eliberat actul. 
DocumentaŃiile de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, precum şi celelalte 
reglementări care au stat la baza emiterii 
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certificatului de urbanism vor putea fi 
consultate la cererea solicitanŃilor 
certificatelor de urbanism, în conformitate 
cu un regulament aprobat prin hotărâre a 
consiliului judeŃean /local, după caz, 
- Lista autorizaŃiilor de construire / 
desfiinŃare; 
Lista se afişează lunar la sediul emitentului 
şi cuprinde enumerarea autorizaŃiilor de 
construire/desfiinŃare emise în luna 
precedentă (în ordinea eliberării), fâcându-
se evidenŃierea fiecărui imobil prin 
menŃionarea: adresei (sau a altui mod de 
identificare), a numelui şi prenumelui 
solicitantului, precum şi a scopului pentru 
care a fost eliberat actul. 
ConŃinutul documentaŃiilor cu caracter 
tehnic, documentaŃiile de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, precum şi celelalte 
reglementări urbanistice care au stat la 
baza emiterii autorizaŃiilor de construire 
/desfiinŃare, vor putea fi consultate exclusiv 
la sediul emitentului şi numai de cei care 
pot face dovada că sunt direct interesaŃi 
sau potenŃial afectaŃi de prevederile 
acestora, în conformitate cu un regulament 
aprobat prin hotărâre a consiliului 
judeŃean/local, după caz; 
a) obiectivele dezvoltării economico – 
sociale privind amenajarea teritoriului şi 
dezvoltarea urbani localităŃilor 
b) conŃinutul strategiilor de dezvoltare 
teritorială şi a documentaŃiilor de urbanism 
care urmează a fi supuse aprobării, precum 
şi al documentaŃiilor aprobate,potrivit legii; 
c) rezultatele consultării publicului; 
d) deciziile adoptate; 

e) modul de implementare a deciziilor 
12. DIRECłIA 

ADMINISTRARE 
PATRIMONIU 

Dosarul pentru cercetarea prealabilă în 
vederea declarării utilităŃii publice; 
- Procese-verbale ale Comisiei de 
cercetare prealabilă; 
- Lista cu documentele necesare pentru 
întocmirea dosarului privind concesionarea 
de terenuri; 



29 
 

- Dosarul concesiunii. 
13. DIRECłIA EVIDENTĂ 

IMOBILIARĂ Şl 
CADASTRALĂ 

 

14. DIRECłIA INVESTIłII - Lista imobilelor expertizate tehnic 
încadrate în clasa I de risc seismic care 
prezintă pericol public; 
- Lista imobilelor expertizate tehnic 
încadrate în clasa I, II, III şi IV de risc 
seismic (vezi pagina de web 
http://www.pmb.ro - Servicii - Alte informaŃii 
de interes public - Consolidări); 

- AnunŃuri de participare privind 
proceduri de atribuire contracte de 
concesiune, lucrări publice şi contracte de   
concesiune servicii; (vezi pagina web 
htto://www.pmb.ro - InvestiŃii - Biroul 
Parteneriat Public Privat). 

15. DIRECłIA ÎNVĂłĂMÂNT - Planificarea anuală a activităŃilor; 
- Rapoarte anuale; 
- Propuneri ale cetăŃenilor şi   
organizaŃiilor non-guvernamentale; 
- InformaŃii privind proiectele derulate sau 
în curs de derulare, în domeniul de 
activitate al direcŃiei; 
- Alte documente şi informaŃii, care, prin 
formă şi conŃinut, nu se exceptează de la 
accesul liber al cetăŃenilor, potrivit art. 12 
alin. (1) din Legea nr. 544/2001. 

16. DIRECłIA CULTURĂ - Structura veniturilor; 
- Necesar alocaŃii bugetare lunar; 
- Lista de investiŃii; 
- Tabel investiŃii IMC aprobate de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti; 
- Proiect HCGMB de aprobare de ROF, 
organigramă, stat funcŃii, includere într-o 
categorie a instituŃiilor de spectacol; 
- Adrese IMC solicitare aviz concursuri; 
- Contractul cadru de management; 
- Metodologie organizare concurs; 
- Program CULTURĂ; 
- Centralizator anual proiecte culturale 
- SituaŃii repertoriale; 
- Nota aprobare P.G. de acceptare a 
donaŃiei;  
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- Adresă de confirmare;  
- Constituire bază de date 

17. DIRECłIA DEZVOLTARE 
TURISM 

 

18. DIRECłIA BUGET - Proiectul de buget anual; 
- Bugetul anual aprobat; 
- Bugetele modificate/rectificate; 
- SituaŃii financiare anuale cuprinzând: 
- bilanŃul contabil; 
- contul de rezultat patrimonial; 
- situaŃia fluxurilor de trezorerie; 
- situaŃia modificărilor în structura 
activelor/capitalurilor; 
- anexe la situaŃii financiare (politici 
contabile şi note explicative; 
-cconturi de execuŃie; 
- Contul de încheiere a exercviŃiului 
bugetar. 

19. DIRECłIA VENITURI - Lista conturilor IBAN ale Primăriei 
Municipiului Bucureşti; 
- AnunŃuri individuale/colective; 
- DeclaraŃie de impunere privind 
utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru filmare profesionistă pe raza 
municipiului Bucureşti; 
- DeclaraŃie de impunere privind 
utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru fotografiere profesionistă, 
spectacole în aer liber, 
festivaluri,manifestări promoŃionale,etc. ; 
- DeclaraŃie de impunere privind   
organizarea şi desfăşurarea jocurilor de 
artificii;  
- DeclaraŃie de impunere privind 
stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor 
publice pentru persoane fizice;  
- DeclaraŃie de impunere privind 
stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor 
publice pentru persoane juridice 

20. DIRECłIA ACHIZIłII, 
CONCESIONĂRI, 

CONTRACTE 
 

- Nota privind determinarea valorii 
estimate; 
- AnunŃul de intenŃie şi dovada 
transmiterii acestuia spre publicare, dacă 
este cazul; 
 



31 
 

- AnunŃul de participare şi dovada 
transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, 
după caz, invitaŃia de participare; 
- DocumentaŃia de atribuire; 
- Nota justificativă privind alegerea  
procedurii de atribuire, în cazul în care 
procedura aplicată a fost alta decât licitaŃia 
deschisă sau licitaŃia restrânsă;  
- Nota justificativă privind accelerarea 
procedurii de atribuire, dacă este cazul; 
- Procesul-verbal al şedinŃei de deschidere 
a ofertelor;  
-Formularele de ofertă depuse în cadrul 
procedurii de atribuire; 
- Solicitările de clarificări, precum şi   
clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă; 
- Raportul procedurii de atribuire; 
- Dovada comunicărilor privind rezultatul 
procedurii; 
- Contractul de achiziŃie publică/acordul-
cadru, semnate; 
- AnunŃul de atribuire şi dovada transmiterii 
acestuia spre publicare; 
- ContestaŃiile formulate în cadrul procedurii 
de atribuire, dacă este cazul; 
- Avizul consultativ emis în conformitate 

cu prevederile legale, referitor la funcŃia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de 
achiziŃie publică, dacă este cazul;  
- Documentul constatator care conŃine 

informaŃii referitoare la îndeplinirea 
obligaŃiilor contractuale de către contractant 
(în acest caz Fişa furnizorului); - Sesizări, 
- Contract de concesiune spaŃiu cu 

destinaŃia de cabinet medical conform H.G. 
nr. 884/2004; 
- Contract de utilizare spaŃii de parcare; 
- Act adiŃional la contract de concesiune 

spaŃiu cu destinaŃia de cabinet medical 
conform H.G. nr. 884/2004; 
- Act adiŃional la contract de utilizare spaŃii 
de parcare; 
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- Notă de reziliere contract concesiune 
spaŃiu cu destinaŃia de cabinet medical 
conform H.G. nr. 884/2004; 

- Notă de reziliiere contract de utilizare 
spaŃii de parcare 

21. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CREDITELOR EXTERNE 
 

- SituaŃia proiectelor cu finanŃare externă 
rambursabilă;  
- SituaŃia proiectelor cu finanŃare     
externă nerambursabilă; 
- Date referitoare la contractele de 
împrumut ale PMB, publicate trimestrial pe 
site-ul instituŃiei în conformitate cu HG nr. 
145/2008 

22. DIRECłIA FINANCIAR 
CONTABILITATE 

 

- Contul general anual de execuŃie a 
bugetului PMB, al intrărilor de credite 
externe, bugetelor fondurilor 
nerambursabile; 
- BilanŃul contabil trimestrial al PMB; 
- ExecuŃia de casă lunară a cheltuielilor 
bugetului PMB în profil economic (până la 
nivelul de titlu; 
- Conturile de execuŃie lunare ale 
bugetului PMB; 
- Rezultatele obŃinute ca urmare a   
controalelor efectuate de Curtea de 
Conturi; 
- Raportul anual privind activitatea 
desfăşurată de DirecŃia Financiar 
Contabilitate; 
- Actele normative interne privind 
controlul financiar preventiv propriu; 
- BilanŃul contabil anual al PMB 

23. DIRECłIA 
ADMINISTRATIV 
TRANSPORTURI 

 

24. DIRECłIA ASISTENTĂ 
TEHNICĂ ŞI 
JURIDICĂ 

 

- ComponenŃa nominală a Consiliului 
general al Municipiului Bucureşti, inclusiv 
apartenenŃa politică; 
- ComponenŃa nominală a comisiilor de 
specialitate ale Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti;  
- DeclaraŃiile de avere şi de interese ale 
aleşilor locali;  
- Ordinea de zi a şedinŃei Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti; 
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- Procesul-verbal al şedinŃei Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti; 
- Proiectele de hotărâri cu caracter 
normativ supuse spre dezbaterea şi 
adoptarea CGMB;  
- Hotărârile cu caracter normativ ale 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 
 
- AnunŃul referitor la elaborarea 
proiectelor de acte normative (cu 
aplicabilitate generală) în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenŃa decizională în administraŃia 
publică;  
- AnunŃul referitor la dezbaterea 
(şedinŃa) publică a unui proiect de act 
normativ în condiŃiile Legii nr. 52/2003 
privind transparenŃa decizională în 
administraŃia;  
- Minuta şedinŃei publice şi votul fiecărui 
membru (cu excepŃia cazurilor în care s-a 
hotărât vot secret);  
- Raportul anual privind transparenŃa 
decizională;  
- Buletin informativ cuprinzând lista 
documentelor de interes public cum este 
prevăzut în art. 5 din Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public; 
- Raport anual de activitate în baza Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public; 

25. DIRECłIA 
ADMINISTRAłIE 

PUBLICĂ 

- HCGMB, decizii şi dispoziŃii PG cu 
caracter normativ;  
- AutorizaŃii de construcŃie a imobilelor 
cu declinarea calităŃii solicitantului şi a 
scopului pentru care îi serveşte 
documentele 

26. DIRECłIA AUDIT PUBLIC 
INTERN 

- Raportul anual al activităŃii de audit 
public intern la nivelul Primăriei Municipiul 
Bucureşti 

27. DIRECłIA 
MAMAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

- Regulamentul de Organizare şi   
FuncŃionare şi structura organizatorică a   
Primăriei Municipiului Bucureşti, a 
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 instituŃiilor şi a serviciilor publice de interes 
local şi a regiilor autonome de interes local; 
- DeclaraŃiile de avere şi declaraŃiile de 
interese ale categoriilor de salariaŃi ai  
Primăriei Municipiului Bucureşti     
prevăzute de lege şi ale directorilor/ 
directorilor generali ai instituŃiilor şi 
serviciilor publice de interes local şi ai 
regiilor autonome de interes local ale 
municipiului Bucureşti;  
- Lista instituŃiilor şi serviciilor publice de 
interes local şi a regiilor autonome de 
interes local ale municipiului Bucureşti, 
înfiinŃate sau reorganizate prin hotârari ale 
C.G.M.B. 
- Datele de contact ale instituŃiilor publice 
respective (denumirea, sediul, numere de 
telefon, fax.) 
- Numele şi prenumele directorilor 
/directorilor generali ai instituŃiilor şi 
serviciilor publice de interes local şi ai 
regiilor autonome de interes local ale 
municipiului Bucureşti; 
- InformaŃii privind concursurile   pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti şi cele ale 
directorilor/directorilor generali ai instituŃiilor 
şi serviciilor publice de interes local 
 

28. DIRECłIA JURIDIC, 
CONTENCIOS Şl 

LEGISLAłIE 

- Număr notificare Legea nr. 10/2001; 
- Număr dosar; 
- Adresa imobilului notificat; 
- Nume şi prenume notificator; 
- SoluŃia 

29. DIRECłIA INSPECłIE Şl 
CONTROL GENERAL 

- Date de contact. 

30. DIRECłIA STRATEGIE Şl 
ANALIZĂ DOCUMENTE 

- Raportul anual al Primarului General; 
- DispoziŃia Primarului General privind 
echipele de elaborare a capitolelor   
Planului Strategic de Dezvoltare a 
Municipiului Bucureşti; 
- Proiectul de HCGMB privind Planul 
Strategic de Dezvoltare a Municipiului 
Bucureşti; 
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- Planul Strategic de Dezvoltare a   
Municipiului Bucureşti, ajustat conform 
HCGMB ; 
- Afişe, programe ale manifestărilor 
cultural - artistice; 
- Diploma ce conferă titlul de ..CetăŃean 
de onoare a Municipiului Bucureşti"; 
- Materiale de prezentare a Municipiului 
Bucureşti; 
- Comunicate de presă. 
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Anexa nr. 8 

 

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE 

CĂTRE DIRECłIILE DIN CADRUL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 
NR. 

CRT. 
DIRECłIA DOCUMENTE PROPUSE ŞI/SAU GESTIONATE 

1. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CALITĂłII Şl 
MEDIULUI 

- Registre intrări-ieşiri; 
- CorespondenŃă (adrese, referate 
primite/transmise); 
- Condici de prezenŃă; 
- Manualul de management integrat; 
- Proceduri generale; 
- Proceduri specifice; 
- InstrucŃiuni de lucru; 
- Rapoarte de identificare şi soluŃionare 
neconformitate;  
- Registre evidenŃă neconformităŃi/PMB;  
-  Planuri de audit; Planificare obiective; 
- Program de management de mediu al PMB; 
- Program anual de audit; 
- Program anual de instruire SMI; 
- Rapoarte analiză SMI; 
- Propuneri îmbunătăŃire; 
- Rapoarte acŃiuni preventive; 
- Rapoarte lunare; 
- Fişe de identificare aspecte de mediu; 
- Liste aspecte semnificative de mediu 

2. DIRECłIA SISTEME 
INFORMATICE 

- Proiecte, Strategii;  
- Instrumente de prezentare a actelor 
normative; expuneri de motive, note 
referate/rapoarte de specialitate;  
- Note justificative;  
- Rapoarte de acceptanŃă;  
- Rapoarte tehnice periodice; 
- Rapoarte de şcolarizare; 
- Rapoarte lunare de administrare SI; 
- Statistici, Prognoze, Analize, Evaluări; 
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- Adrese, note, referate, informări; 
- Caiete de sarcini, specificaŃii tehnice; 
- Procese-verbale de acceptanŃă servicii, 
- Procese-Verbale de recepŃie calitativă şi 
cantitativă;  
- Documente ce stau la baza iniŃierii 
procedurilor de achiziŃii publice preliminară a 
domeniilor ce trebuie caracterizate de indicatori; 
- Necesar de achiziŃii pentru anul următor; 
-  Referat de necesitate preliminar 
- Angajament bugetar individual/global; 
- Propunere de angajare a unei cheltuieli; 
- Caiet de sarcini cu specificaŃii tehnice; 
- Notă estimare valoare contract; 
- Politica de securitate DSI; 
- EvidenŃă resurse SI; 
- Publicare pe site; 
- Formulare, fişă de intervenŃie, cerere de 
instalare, bon consumabile; 
- Documente de plată (ordonanŃări de plată, 
facturi); 
- Rapoarte lunare şi semestriale; 
- Procese-verba le de instruire; 
- Rapoarte de evaluare, 
- Fişe de post; 
- Fişe individuale de instructaj în domeniul 
situaŃiilor de urgenŃă şi fişe individuale de 
instructaj privind protecŃia muncii; 
- Proceduri generale şi specifice 
(administrator DSI); 
- Registru de intrări-ieşiri; 
- Condică de prezenŃă; 
- Certificate de garanŃie/ conformitate 
produse/servicii, 
-  LicenŃe software 

3. DIRECłIA RELAłII 
INTERNATIONALE 

- Acorduri sau protocoale de cooperare, 
colaborare sau înfrăŃire; 
- CorespondenŃa externă a DRI sau a 
Primarului General; 
- DocumentaŃii şi proiecte de hotărâri; 
- DispoziŃii ale Primarului General; 
- Referate de specialitate; 
- Gestionarea şi centralizarea rapoartelor de 
deplasare externă. 
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- Materiale de documentare şi de 
promovarea a imaginii Mun.Buc. pe plan extern;  
- CorespondenŃa aferentă activităŃii de 
organizare a evenimentelor internaŃionale 
desfăşurate conform "Planului de RelaŃii Externe 
al MunicipalităŃii" 
- Acte adiŃionale la contractile aflate în 
evidenŃa DRI; 
- CorespondenŃa aferentă contractelor în 
evidenŃa DRI (cu partenerii contractuali, 
compartimentele de specialitate din cadrul PMB, 
etc.); 
- Fişe de contact; 
- Traduceri 

4. DIRECłIA 
INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

- Proiecte de hotărâri iniŃiate de DIE ; 
- LegislaŃie comunitară în domenii specifice 
administraŃiei publice locale; 
- Studii, scrisori de angajament (letter of 
commitment) pe proiecte cu finanŃare 
nerambursabilă; 
- Avize consultative pentru proiectele de 
hotărâri CGMB; 
- Adrese răspuns petiŃii; 
- Adrese răspuns către direcŃiile din cadrul  
PMB  
- Traduceri 

5. DIRECłIA RELAłII 
PUBLICE Şl 
INFORMARE 

- PetiŃie; 
- Borderou lucrări; 
- Bon înregistrare;  
- Listă de control; 
- Borderou răspunsuri transmise la CIDRC;   
- Adrese răspuns la petiŃii; 
- Adrese către alte direcŃii din cadrul PMB;   
- Adrese către alte instituŃii ale organelor 
centrale şi locale din administraŃia publică;  
- Informare privind modul de soluŃionare a 
petiŃiilor;  
- Tabel centralizator cu persoanele înscrise 
în audienŃe;  
- Procese- verbale ale audienŃelor;  
- - Referate de specialitate;  
- Program de comunicare internă; Strategia 
de comunicare;  
- Solicitări de informaŃii publice primite de la 
presă;  
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- Răspunsuri la solicitările de informaŃii 
publice primite de la presă;  
- Comunicate de presă; 
-  Analize de presă; Solicitări de acreditare 
jurnalişti;  
- Răspunsuri la solicitările de acreditare;  
- Program chestionare clienŃi;  
- Raport cu rezultatele chestionării clienŃilor;  
- Raport de analiză a informaŃiilor de la 
clienŃi;  
- Manual de identitate PMB;  
- Procese-verbale şedinŃe ATOP; 
-  Informări rezultate în urma sesiunilor de 
lucru cu ATOP-urile din Ńară;  
- Listă de prezenŃă membri ATOP; 
-  Pontaj membri ATOP 

6. DIRECłIA APĂRARE 
PROTECłIE CIVILĂ 

- Tematica de pregătire în domeniul situaŃiilor 
de urgenŃă; 
- Planificarea pregătirii anuale în domeniul 
situaŃiilor de urgenŃă; 
- Instructajul introductiv general şi instructajul 
periodic  în domeniul situaŃiilor de urgenŃă 

7. DIRECłIA 
TRANSPORTURI, 

DRUMURI Şl 
SISTEMATIZAREA 

CIRCULAłIEI 

- Avize CTC;  
- Răspunsuri privind lucrări discutate în CTC;  
- AutorizaŃie de circulaŃie pentru 
autovehiculele grele în municipiul Bucureşti; 
- PlăcuŃe cu numere de înregistrare şi 
certificate de înregistrare; 
- Răspunsuri lucrări, petiŃii, reclamaŃii; 
- AutorizaŃii transport şi autorizaŃii taxi. 

8. DIRECłIA 
COORDONARE, 

REGLEMENTARE 
INFRASTRUCTURĂ 

- Programul Coordonator Anual; 
- Acord Primar Generat privind execuŃia 
lucrărilor tehnico - edilitare in perioada 15 
noiembrie - 15 martie;  
- Aviz de traseu pentru lucrări edilitare;  
- -Aviz Comisie Coordonare;  
- Acord Primar General pentru străzi recent 
modernizate, 
- AutorizaŃia de Construire pentru lucrări 
edilitare;  
- Prelungire AutorizaŃie de Construire pentru 
lucrări edilitare; 
- AutorizaŃia de IntervenŃie în domeniul public 
pentru remedierea avariilor la reŃelele tehnico-
edilitare şi stradale; 
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- Lista zilnică a lucrărilor de intervenŃie în 
domeniul public pentru remedierea avariilor; 
- Acord Primar General privind execuŃia 
lucrărilor la avarii pe carosabilul şi trotuarele 
străzilor modernizate în ultimii 2 ani; 
- Aviz de traseu - Netcity; 
- întocmire adrese conform ROF-ului 
direcŃiei; 
- Răspunsuri la petiŃii; 
- Emitere somaŃii în urma verificărilor în teren 

9. DIRECłIA 
PROTECłIA 
MEDIULUI Şl 

EDUCAłIE ECO-
CIVICA 

- Avize de toaletare şi defrişare a arborilor pe 
raza MB 

10. DIRECłIA UTILITĂłI 
PUBLICE 

- PetiŃii/reclamaŃii de la cetăŃeni sau diverse 
instituŃii şi răspunsuri la aceste petiŃii, reclamaŃii; 
- Rapoarte de specialitate pentru proiectele 
de hotărâri CGMB; 
- Referate de specialitate aferente 
DispoziŃiilor PG; Referate de specialitate 
aferente proiectelor supuse avizării în CTE-
PMB; 
- Documente aferente lucrărilor de investiŃii 
(propuneri bugetare, angajamente bugetare, 
ordonanŃări de plată, contracte, acte adiŃionale, 
situaŃii investiŃii, corespondenŃă internă şi 
externă cu contractanŃii sau cu terŃi implicaŃi în 
activitatea de investiŃii, situaŃii de lucrări, etc); 
- Documente referitoare la subvenŃia pentru 
energia termică livrată populaŃiei; 
- Documente referitoare la aprobarea tarifelor 
de energietermică (solicitări tarife, rapoarte de 
specialitate şi proiecte de HCGMB pentru 
aprobarea tarifelor;  
- Sesizări ale cetăŃenilor sau instituŃiilor şi 
răspunsurile către aceştia 

11. DIRECłIA 
URBANISM Şl 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 

- Emitere certificat de urbanism (inclusiv 
pentru lucrări de infrastructură), autorizaŃie de 
construire-desfiinŃare;  
- Prelungire valabilitate certificat de 
urbanism;  
- Prelungire valabilitate autorizaŃie de 
construire;  
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- Emitere aviz de precoordonare reŃele 
edilitare zone constituite; 
- Emitere aviz de precoordonare reŃele 
edilitare zone neconstituite; 
- Avizare (preliminară-finală) documentaŃie 
urbanism;  
- Emitere situaŃie de urbanism / reglementări;  
- Participare în comisia de recepŃie la 
lerminarea lucrărilor 
- Furnizarea de date DirecŃiei Venituri, 
necesare în procesul de regularizare a taxei de 
autorizare de construire, conform DPG 
nr.1535/2006 

12. DIRECłIA 
ADMINISTRARE 

PATRIMONIU 

- Propunerile de numire a comisiilor pentru 
cercetarea prealabilă; 
- Registrul unic de procese-verbale ale 
comisiilor de cercetare prealabilă; 
- Actele de declarare a utilităŃii publice; 
- Baze de date registru intrări/ieşiri 
documente; 
- Registru cu privire la stadiul proiectelor de 
hotărâre aflate pe fluxul de aprobare-avizare; 
- Bază de date cu privire la proiectele de 
hotărâre înaintate spre aprobare Consiliului   
General al Municipiului Bucureşti; 
- Baze de date privind hotărârile de aprobare 
a concesionării de terenuri; 
- Registru oferte; 
- Registru contracte; 
- Adrese de răspuns către petenŃi; 
- Adrese emise/primite către/de la alte direcŃii 
sau instituŃii; 
- DocumentaŃii de atribuire pentru licitaŃii 
terenuri destinate construirii; 
- Proiecte de hotărâre ale CGMB; 
- Expuneri de motive; 
- Rapoarte de specialitate; 
- Referate de specialitate; 
- Proiecte de dispoziŃie Primar general; 
- Contracte de concesiune; 
- Procese verbale de predare-primire terenuri 
concesionate; 
- Dosarele solicitanŃilor de spaŃii cu altă 
destinaŃie decât aceea de locuinŃă înaintate de 
DirecŃia Gen. de AsistenŃă Soc. a Mun. Buc.;  
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- Procese verbale ale şedinŃelor Comisiei de 
analiză a dosarelor solicitanŃilor de spaŃii cu altă 
destinaŃie decât aceea de locuinŃă. 

13. DIRECłIA EVIDENTĂ 
IMOBILIARĂ Şl 
CADASTRALĂ 

SERVICIUL CADASTRU 
- Planuri de arhiva - actualizate parŃial la 
nivelul anului 1991 - scara 1:500 şi 1:2000 
pentru teritoriul administrativ al Municipiului 
Bucureşti; (copii ale acestor planuri topografice 
se comercializează prin serviciul cadastru 
conform legii); 
- Fişe de inventariere tehnică imobiliară 
pentru imobile ce au făcut obiectul unor proiecte 
de sistematizare în perioada 1955-1989; (copii 
ale acestor înscrisuri se comercializează prin 
serviciul cadastru conform legii); 
- Fişe de foraj geotehnic pe raza 
administrativă a municipiului Bucureşti 
executate în perioada 1955-1989; (copii ale 
acestor înscrisuri se comercializează prin 
serviciul cadastru conform legii) 
SERVICIUL EVIDENłĂ PROPRIETĂłI 
-Date despre situaŃia juridică a unor imobile de 
pe raza administrativă a municipiului Bucureşti. 
SERVICIUL NOMENCLATURĂ URBANĂ 
- date despre adresele poştale atribuite/ 
purtate  / modificate a unor imobile de pe raza 
administrativă a municipiului Bucureşti 

14. DIRECłIA INVESTIłII Reabilitarea termică a unor clădiri de 
locuit multietaiate: 
- Secretariatul Comisiei pentru EficienŃă 
energetică conform HCGMB nr. 260/2006 
privind constituirea Comisiei pentru EficienŃă 
Energetică 
- Colectarea datelor de la sectoare, 
centralizare şi transmitere la M.D.L.P.L. (trim. II 
al fiecărui an calendaristic); 
- RecepŃie şi predare a obiectivelor de 
investiŃii la terminarea lucrărilor: 
- Proces-verbal de recepŃie la terminarea 
lucrărilor; 
- Proces-verbal de recepŃie finală; 
- Proces-verbal de predare-primire a 
apartamentului; 
- Proces-verbal de predare-primire a spaŃiului 
cu altă destinaŃie; 
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- Cartea tehnică a construcŃiei;  
- Decontare execuŃie lucrări de investiŃii:  
- Centralizatorul deconturilor justificative; 
- SituaŃii de lucrări; SituaŃii statistice;  
- Contracte prestări servicii;  
- Contracte execuŃie lucrări;  
- Consolidări imobile: 
- Liste de priorităŃi privind expertizarea   
tehnică, proiectarea şi execuŃia lucrărilor de 
consolidare;  
- Centralizator deconturi expertizare tehnică 
şi proiectare lucrări de consolidare; 
- Contract de finanŃare şi restituire, precum şi 
acte adiŃionale la contracte; 
- ConvenŃii civile privind constituirea    
asociaŃiei contractante pentru expertizarea 
tehnică, proiectarea şi execuŃia lucrărilor de 
consolidare; 
- Secretariatul Consiliului Tehnico - 
Economic, conform DispoziŃiei PG nr. 
1296/2006. modificată prin DispoziŃia PG nr. 
1357/2008: 
- Convocator şedinŃe CTE, 
- Proces-verbal al şedinŃei CTE; 
- Avize CTE; 
- AdeverinŃe privind situaŃia investiŃiilor 
prevăzute a se realiza, în Programul de investiŃii 
al DirecŃiei InvestiŃii, - solicitate în vederea 
reconstituirii dreptului de proprietate asupra 
unor terenuri (imobile), intr. proprietatea statului, 
înaintea anului 1989;  
-  Parteneriat Public - Privat: 
- Contract de concesiune de lucrări 
publice/contract de concesiune de servicii (spre 
dezbatere publică, conform legislaŃiei 
aplicabile); 
- Dosarul achiziŃiei publice, în conformitate cu 
legislaŃia aplicabilă 

15. DIRECłIA 
ÎNVĂłĂMÂNT 

- Acte normative interne (dispoziŃii, hotărâri, 
etc.) si acte premergătoare emiterii acestora;  
- Regulamente de organizare şi   funcŃionare 
şi regulamente interne; 
- InstrucŃiuni, norme, regulamente şi circulare 
primite de la organele locale şi centrale ale 
administraŃiei publice;  
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- PetiŃii, solicitări de informaŃii de interes 
public şi răspunsurile aferente; 
- Avize, acorduri, autorizaŃii, adeverinŃe, 
informări care intră în sfera de activitate a 
direcŃiei; 
- Note, referate, documente SMM si SMC; 
- Registre de intrare-ieşire a corespondenŃei; 
- Condici de predare - primire a 
corespondenŃei; 
- Acte şi lucrări întocmite de  DirecŃia 
învăŃământ (răspunsuri date cererilor unor 
autorităŃi centrale şi locale); 
- Planificări activitate; 
- Rapoarte anuale. 

16. DIRECłIA CULTURĂ - Adresă IMC de transmitere propunere 
aprobare, rectificare şi/sau modificare în 
structură buget;  
- Proiect centralizat aprobare, rectificare   
şi/sau modificare în structură buget; 
- Note de fundamentare propunere aprobare, 
rectificare şi/sau modificare în structură buget;  
- Structura veniturilor; 
- Adresă de răspuns;  
- Adrese de înaintare; 
- Adrese de solicitare de informaŃii 
suplimentare; 
- Adresă de transmitere de la IMC necesare 
şi/sau execuŃii bugetare; 
- Necesar alocaŃii bugetare lunar; 
- ExecuŃie bugetară lunară; 
- Note de fundamentare necesare de alocaŃii 
bugetare;  
- Centralizator execuŃii bugetare;  
- Adresă de răspuns solicitare situaŃii 
financiare IMC;  
- Adrese de solicitare de informaŃii 
suplimentare; 
-  Adrese IMC de transmitere liste de 
investiŃii;  
- Lista de investiŃii; 
- Note de fundamentare liste de investiŃii; 
- Adresă de răspuns IMC; 
- Adrese de înaintare liste de investiŃii 
aprobate; 
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- Adresă IMC de transmitere documentaŃii 
obiective investiŃii; 
- DocumentaŃii tehnico - economice obiective 
de investiŃii; 
- Adrese de înaintare documentaŃii pentru 
aviz CTE.  
- Proiect HCGMB de aprobare a 
indicatorilor/tehnico –economici; 
- Adrese IMC solicitare reprezentant DC în 
comisii de achiziŃii, licitaŃie, evaluare, transfer 
fără plată; 
- Lista cu bunurile propuse de instituŃie 
pentru a fi scoase din funcŃiune/declasate; 
- Adresă de răspuns/Avizul DirecŃiei Cultură; 
- Proiect de dispoziŃie Primar General - unde 
este cazul; 
- Proces verbal de transfer fără plată; 
- Adrese IMC propuneri ROF şi state de 
funcŃii, organigrame; 
- Propuneri de ROF şi state de funcŃii, 
organigrame avizate; 
- Proiect HCGMB de aprobare de ROF, 
organigramă, ştat funcŃii; 
- Adrese IMC solicitare aviz concursuri; 
- Schema de încadrare actualizată; 
- Adresă de răspuns/Avizul DirecŃiei Cultură; 
- Circulară DC solicitare fişe evaluare şi 
rapoarte activitate; 
- Adrese IMC transmitere fişe evaluare;  
-  Fişe evaluare avizate;  
- Adrese IMC solicitare; 
-  Notă PG; 
- Contracte de management.;  
- Program Cultură; 
- Centralizator anual proiecte culturale;  
-  Fişă proiect cultural; 
- Structura cheltuielilor proiectelor culturale;  
- SituaŃii repertoriale; SituaŃii statistice; 
- Raport de evaluare a funcŃionarilor publici; 
- Registru de evidenŃă a petiŃiilor; 
- Registru de evidenŃă a lucrărilor; 
- Lista de evidenŃă a documentelor legale şi 
de reglementare; 
- Proiect HCGMB exercitare drept 
preemŃiune;  
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- Procese-verbale Comisie preemŃiune;  
-  Notă de aprobare a proiectului/programului 
cultural;  
- Notă aprobare PG de acceptare a donaŃiei;  
- Raport de specialitate şi proiect de 
hotărâre; 
-  Constituire bază de date 

17. DIRECłIA 
DEZVOLTARE 

TURISM 

- Răspunsuri la petiŃii; 
-  Adrese interne; 
- CorespondenŃa cu instituŃiile administraŃiei 
publicelocale şi centrale şi agenŃii economici 

18. DIRECłIA BUGET - Proiectul de buget pe anul următor şi 
estimarea pe următorii trei ani;  
- Proiectul de buget anual; 
- Proiecte de modificare/rectificare ale bugetului 
aprobat; Bugetul aprobat detaliat pe trimestre; 
- Deschideri de credite bugetare;  
- Ordine de plată pentru instituŃiile/unităŃile 
finanŃate, din bugetul propriu al municipiului 
Bucureşti; 

- Referate privind virări de credite bugetare 
în cadrul aceluiaşi capitol pentru bugetul propriu 
al municipiului Bucureşti; 

- Solicitări de sume privind alocarea de la 
bugetul de stat şi/sau de la alte bugete a 
sumelor aprobate;  

- Propuneri de buget ale instituŃiilor / 
unităŃilor finanŃate din bugetul propriu al 
municipiului Bucureşti; 

- SituaŃii lunare şi trimestriale  centralizate  
privind monitorizarea cheltuielilor de personal; 

- SituaŃii lunare şi trimestriale centralizate 
privind contul de execuŃie a împrumuturilor 
externe şi a veniturilor şt cheltuielilor evidenŃiate 
în afara bugetului local; 

- SituaŃii financiare trimestriale centralizate; 
- SituaŃii financiare anuale centralizate; 
- Contul de încheiere a exerciŃiului bugetar; 
- SituaŃii financiare trimestriale  şi  anuale    

ale instituŃiilor/unităŃilor finanŃate din bugetul 
propriu al municipiului Bucureşti; 

- SituaŃii lunare şi trimestriale privind 
monitorizarea cheltuielilor de personal ale   
instituŃiilor/unităŃilor finanŃate din bugetul propriu 
al municipiului Bucureşti; 
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- SituaŃii lunare şi trimestriale privind 
contul de execuŃie a împrumuturilor externe şi a 
veniturilor şi cheltuielilor evidenŃiate în afara 
bugetului local, întocmite de instituŃiile/unităŃile 
finanŃate din bugetul propriu al mun. Bucureşti 

19. DIRECłIA VENITURI - Cereri de restituire a unor sume pentru care nu 
există titlu de creanŃă; 
- Cereri petenŃi referitoare la modul de stabilire 
a impozitelor şi taxelor locale; 
- ContestaŃii împotriva actelor administrative 
emise de către DirecŃia Venituri; 
- SomaŃii şi titluri executorii; 
- Proiecte de hotărâri prin care se stabilesc 
impozite şi taxe locale în condiŃiile şi termenele 
impuse de Titlului IX din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Documente privind fundamentarea veniturilor 
proprii ale bugetului Municipiului Bucureşti; 
- Documente cuprinzând propuneri   venituri 
buget-rectificări de buget ale Mun. Bucureşti; 
- Proiect de dispoziŃie privind coeficientul de 
indexare chirie spaŃii cu altă destinaŃie decât 
cea de locuinŃă; 
- Adrese informare privind coeficientul de 
indexare chirie spaŃii cu altă destinaŃie decât 
cea de locuinŃă; 
- Raport privind încasarea tuturor veniturilor; 
- Documente cuprinzând informaŃii pentru 
rectificări debuget (venituri proprii);      
- Extrase de cont de la Trezorerie; 
- Referat de acordare a scutirii de la plata 
rarator; 
- DeclaraŃii de venituri nete;   
- Rapoarte privind activitatea DirecŃiei Venituri; 
- SituaŃia operativă a contractelor de 
concesiune; 
-  DeclaraŃie privind valoarea reală a lucrărilor 
executate în baza autorizaŃiei de construire în 
cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice, 
potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Adresă pentru identificare ale angajatorilor 
persoane fizice, adresă informaŃii conturi 
bancare persoane juridice, adresă de înfiinŃare a 
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popririi, proces verbal de sechestru, publicaŃie 
de vânzare bunuri mobile şi imobile; 
- Facturi fiscale, convocări, înştiinŃări de plată, 
procese verbale de conciliere, somaŃii, titluri 
executorii, decizii de impunere, notă de plată. 

20. DIRECłIA ACHIZIłII, 
CONCESIONĂRI, 

CONTRACTE 
 

- solicitări, 
- referat de necesitate, angajament    bugetar 
individual/global aprobat şi propunerea de 
angajare a unei cheltuieli, 
- nota de numire a comisiei, 
- nota justificativă, 
- nota privind determinarea valorii estimate, 
- anunŃul de intenŃie şi dovada transmiterii 
acestuia spre publicare, dacă este cazul, 
- anunŃul de participare şi dovada transmiterii 
acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaŃia 
de participare, documentaŃia de atribuire, 
- nota justificativă privind alegerea   
procedurii de atribuire, în cazul în care 
procedura aplicată a fost alta decât licitaŃia 
deschisă sau licitaŃia restrânsă,  
- nota justificativă privind accelerarea 
procedurii de atribuire, dacă este cazul, 
- procesul-verbal al şedinŃei de deschidere a 
ofertelor, 
- procesul-verbal de analiză a ofertelor, 
- formularele de ofertă depuse în cadrul 
procedurii de atribuire, 
- solicitările de clarificări, precum şi   
clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă, 
- raportul procedurii de atribuire, 
- dovada comunicărilor privind rezultatul 
procedurii, 
- contractul de achiziŃie publică/acordul-
cadru, semnate, 
- anunŃul de atribuire şi dovada transmiterii 
acestuia spre publicare, 
- contestaŃiile formulate în cadrul procedurii 
de atribuire, dacă este cazul, 
- avizul consultativ emis în conformitate cu 
prevederile legale, referitor la funcŃia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie 
publică, dacă este cazul  
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- documentul constatator care conŃine 
informaŃii referitoare la îndeplinirea obligaŃiilor  
contractuale de către contractant, 
- act adiŃional la contractul de achiziŃie 
publică, 
- notă de reziliere contract de achiziŃie 
publică, 
- baza de date furnizori (în format electronic), 
- programul anual al achiziŃiilor publice , 
- adrese de înaintare, 
- raport privind reevaluarea furnizorilor, 
- Sesizări, 
- Proces-verbal de constatare pentru SAD, 
- Proces-verbal de constatare pentru 
începerea lucrărilor 
- Proces-verbal de predare-primire teren, 
- Fisa de calcul (pentru SAD -uri), 
- Contract de concesiune cotă indiviză de 
teren aferentă imobil construit conform H.G. nr. 
441/1991, 
- Contract de concesiune spaŃiu cu destinaŃia 
de cabinet medical conform H.G. nr. 884/2004, 
- Contract de utilizare spaŃii de parcare, 
- Contract de închiriere (pentru SAD - uri), 
- Contract de vânzare-cumpărare cotă 
indiviză de teren, 
- Act adiŃional la contract de concesiune cotă 
indiviză de teren aferentă imobil construit 
conform H.G.  nr. 441/1991, 
- Act adiŃional la contract de 
asociere/colaborare pentru SAD -uri, 
- Act adiŃional la contract de închiriere 
(pentru SAD -uri),  
- Notă de reziliere contract de concesiune 
cotă indiviză de teren aferentă imobil construit 
conform H.G. nr. 441/1991, 
- Notă de reziliere contract de 
asociere/colaborare pentru SAD -uri, 
- Notă de reziliere fişă de calcul, 
- Notă de reziliere contract de închiriere, 
- Adresă de înaintare, 
- Cereri de cumpărare depuse în baza H.G. 
nr. 505/1998 si H.G. nr.389/1996, 
- Registru de evidenŃă a lucrărilor 
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21. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CREDITELOR 
EXTERNE 

 

- Raport parŃial privind stadiul derulării 
proiectelor cu finanŃare externă nerambursabilă; 
- Raport parŃial privind stadiul derulării 
proiectelor cu finanŃare externă rambursabilă; 
- Lista contractelor încheiate pentru  
implementarea proiectelor cu finanŃare   externă 
rambursabilă/nerambursabilă; 
- SituaŃia proiectelor cu finanŃare externă 
rambursabilă;  
- SituaŃia proiectelor cu finanŃare externă 
nerambursabilă; 
- SituaŃia contractelor de împrumut extern, a 
serviciului anual al datoriei publice, a tragerilor 
efectuate şi evoluŃia gradului de îndatorare al 
PMB; 
-  Documente de simulare a evoluŃiei gradului 
de îndatorare al PMB, în cazul contractării de 
noi împrumuturi, pentru a nu se depăşi limita de 
30% stabilită conform art. 63 alin. (4) din legea 
nr. 279/2006 privind finanŃele publice locale; 
- DocumentaŃie tehnică (studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice, detalii tehnice de execuŃie) 
aferentă proiectelor pentru care se solicită 
finanŃarea din fonduri europene; 
- Fişe de proiect pentru proiectele potenŃial 
eligibile pentru finanŃare din fonduri europene; 
- Cereri de finanŃare pentru proiectele ce 
urmează a fi finanŃate din fondurile structurale 
ale Uniunii Europene; 
- Documente solicitate în cadrul contractelor de 
finanŃare externă/acorduri de finanŃare externă; 
- Formulare de raportare la Ministerul FinanŃelor 
Publice, conform OUG nr. 64/2007, HG nr. 
1470/2007 şi Ordinul MEFnr. 1059/2008; 
- Documentele referitoare la contractele de 
finanŃare externă, proiectele finanŃate şi datoria 
publică, solicitate conform legilor în vigoare 
(OUG nr. 64/2007, Legea nr. 273/2006, HG nr. 
1470/2007, Ordinul MEF   nr. 1059/2008, OUG 
nr. 37/2008, HG nr. 9/2007, HG nr. 145/2008); 
- DocumentaŃia de plată a serviciului datoriei 
publice, transmisă la DirecŃia Financiar 
Contabilitate (dobânzi, comisioane, rate de 
capital etc); 
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- Diverse documente specificate în contractele 
de prestări servicii şi/sau achiziŃii de bunuri şi 
lucrări; 
- Minute ale întâlnirilor din cadrul proiectelor, ale 
întâlnirilor cu potenŃiali finanŃatori; 
- Documente solicitate de agenŃiile de rating în 
vederea evaluării anuale a municipalităŃii Buc.; 
- DocumentaŃia de licitaŃie (caiete de sarcini, 
referate, note de fundamentare etc.) pentru 
contractele aferente implementării proiectelor şi 
contractele cu agenŃiile de evaluare a 
municipiului Bucureşti; 
- Note, referate, rapoarte interne; 
- CorespondenŃă scrisă şi electronică cu 
instituŃiile finanŃatoare externe, agenŃiile de 
rating, consultanŃi, instituŃii publice (ministere de 
resort, autorităŃi de management, instituŃii din 
subordinea PMB etc); 
- CorespondenŃă cu direcŃiile PMB   referitoare la 
proiectele cu finanŃare externă,   contractele de 
împrumut extern şi acordurile de finanŃare 
externă nerambursabilă, datoria    publică, 
sistemul de management integrat şi alte 
activităŃi ale direcŃiei (pontaje de prezenŃă, 
rapoarte de evaluare etc); 
- Avize, autorizaŃii necesare proiectelor 

22. DIRECłIA 
FINANCIAR 

CONTABILITATE 
 

- Normele metodologice de exercitare a 
controlului financiar preventiv; 
- Contractele încheiate cu firmele câştigătoare 
ale licitaŃiilor organizate la sediul PMB; 
- Declararea impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor: 
- Reglementări privind procedura de  declarare 
a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor, 

- Modelul, conŃinutul şi instrucŃiunile de 
completare a formularelor de impozite, taxe şi 
contribuŃii sociale; 
- InformaŃii solicitate de către cetăŃeni referitoare 
la vechimea în muncă, completarea dosarului 
de pensie;  
- State de plată, ordine de plată, fişe fiscale, 
deconturi, registre contabile; 
- Propuneri de modificare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli PMB; 
- Disponibilul creditelor bugetare angajate de 
PMB. 
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23. DIRECłIA 
ADMINISTRATIV 
TRANSPORTURI 

 

24. DIRECłIA 
ASISTENTĂ 
TEHNICĂ ŞI 
JURIDICĂ 

 

- Rapoartele şi avizele elaborate de comisiile 
de specialitate ale consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 
- Rapoartele specialitate Bucureşti; 
- Proiectele de hotărâri supuse spre 
dezbaterea şi adoptarea CGMB; 
- Plângerile prealabile formulate împotriva 
hotărârilor CGMB; 
- Note pentru înştiinŃarea CGMB; 
- Avize de legalitate pentru hotărârile 
adoptate de către CGMB; 
- Opinii motivate pentru hotărârile adoptate 
de către CGMB, în cazul în care acestea se 
consideră a fi ilegale; 
- Răspunsuri la petiŃii; 
- AnunŃuri referitoare la acŃiunile desfăşurate 
în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor 
de acte normative conform Legii nr. 52/2003;  
- Minuta şedinŃei publice; 
- Raportul anual privind transparenŃa 
decizională;  
- Buletin informativ cuprinzând informaŃii de 
interes public prevăzute la art. 5 din Legea nr. 
544/2001;  
- Răspunsurile la solicitările privind 
informaŃiile de interes public; 
- Raportul privind accesul la informaŃiile de 
interes public. 

25. DIRECłIA 
ADMINISTRAłIE 

PUBLICĂ 

- DirecŃia tehnică perioada 1913 - 1949: - 
State salarii; 
- AutorizaŃii de construcŃie; 
- Dosare de exproprieri pentru utilitate 
publică; 
- Dosare de împroprietăriri. 
- Serviciul de Arhitectură şi Sistematizare 
perioada 1950-2004; 
- AutorizaŃii de înstrăinare;  
- AutorizaŃii de transmitere;  
- AutorizaŃii de construcŃie;  
- Avizări construcŃii;  
- Nomenclatură; 
-  Cadastru. 
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- AdministraŃia Locală perioada 1947-2004:  
- State salarii 1950-2002; 
- Dosare de personal; Contabilitate. 
- DispoziŃii şi decizii PG perioada 1947-2008:  
- De acceptare a ofertei de donaŃie;  
- De aprobare a investiŃiilor;  
- Transmitere de imobile; 
- Emise în baza Decretului nr. 223/1974, 
Legea nr. 4/1093; 
- Atribuiri de teren, stabiliri în capitală, 
demolare,denumiri, înfiinŃări şi desfiinŃări de 
străzi; 
- De retrocedare în baza sentinŃelor 
judecătoreşti; 
- Probleme economice; 
- DesfiinŃări construcŃii; 
- Probleme organizatorice; 
- Comisii; 
- Dispense de vârstă; 
-  ImputaŃii, contestaŃii, sancŃiuni; 
împuterniciri, delegări, autorizării; 
- Reintrări la stat, recursuri în anulare, rezilieri 
contracte; 
-  Decrete ale fostului Consiliu de Stat - de 
expropriere în vederea construcŃiilor de locuinŃe 
- HCGMB 1992- 1993, 2004 parŃial, 2005-
2005-2007 parŃial 

26. DIRECłIA AUDIT 
PUBLIC INTERN 

- Proiectul de raport de audit intern;  
- Raportul de audit public intern;  
- Nota de constatare; 
- normele proprii privind exercitarea activităŃii 
de audit public intern ia nivelul Primăriei 
Municipiului Bucureşti. 

27. DIRECłIA 
MAMAGEMENTUL 

RESURSELOR 
UMANE 

 

- Referate; 
- Proiecte de dispoziŃii;  
- Proiecte de hotărâri;  
- Scheme de încadrare; 
-  Adrese interne şi externe; 
-  Fişe de post; 
- Plan de ocupare a funcŃiilor publice;  
- Plan anual de perfecŃionare; 
- Formulare privind statistici şi rapoarte 
referitoare la numărul şi categoriilor de posturi 
ocupate şi vacante;  
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- Propuneri, angajamente şi ordonanŃări 
privind plata facturilor; 
- Carnete privind instructajul în domeniul 
protecŃiei muncii; 
- Fişe de instructaj privind situaŃiile de 
urgenŃă; 
-  Formulare privind emiterea cardurilor de 
salarii;  
- Carduri de salarii; 
-  Documente ISO - SMC şi SMM;  
- Caiete de sarcini şi contracte (medicina 
muncii, perfecŃionare profesională, etc);  
- - Formulare privind efectuarea controlului 
medical;  
- Acord privind organizarea concursurilor 
laJnsŃituŃiile publice de cultură; 
- Fişa de avizare a rezultatelor la 
concursurile organizate de instituŃiile publice de 
cultură, 
- Contract individual de muncă pentru  
personalul contractual al P.M.B. precum şi 
pentru conducătorii serviciilor/instituŃiilor  publice 
de interes local ale muni. Bucureşti; 
- Contracte de management; 
- Rapoarte de evaluare a performanŃelor 
profesionale individuale; 
- Note de angajare/lichidare; 
- AdeverinŃe; 
- AnunŃuri concurs; 
- LegitimaŃii de serviciu şi de control; 
- LegitimaŃii călătorie; 
- Carnete de muncă; 
- Dosare profesionale; 
- Metodologie organizare concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante ale 
directorilor/directorilor generali pentru 
serviciile/instituŃiile publice de interes local ale 
municipiului Bucureşti 

28. DIRECłIA JURIDIC, 
CONTENCIOS Şl 

LEGISLAłIE 

- DispoziŃii Legea nr. 10/2001;  
- Răspuns petiŃii; 
- Adrese către alte instituŃii sau direcŃii din 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

29. DIRECłIA 
INSPECłIE Şl 

CONTROL 

- Procese - verbale de constatare şi 
sancŃionare a contravenŃiei; 
- Note de constatare; 
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GENERAL - Adrese de răspuns la petiŃii; 
- Adrese către alte direcŃii din PMB; 
- Adrese către alte instituŃii şi autorităŃi 
publice 

30. DIRECłIA 
STRATEGIE Şl 

ANALIZĂ 
DOCUMENTE 

- sondaje de opinie; 
- lista domeniilor de aprofundare cuprinse în 
Strategia de dezvoltare a municipiului Bucureşti;  
- caracterizare preliminară a municipiului 
Bucureşti din punct de vedere statistic; 
- adresă de solicitare a organizării licitaŃiei 
pentru studii de consultanŃă pe domenii de 
aprofundare ; 
- adresă de solicitare a organizării licitaŃiei 
pentru servicii de consultanŃă - consultant 
general; 
- raport privind domeniul aprofundat; 
- raportul integrat pentru Planul Strategic de 
Dezvoltare a municipiului Bucureşti; 
- adresa de solicitare a obiectivelor strategice 
pe fiecare domeniu de activitate/ compartiment 
PMB; 
- adresă propunere către CGMB a   
ierarhizării obiectivelor strategice ale dezvoltării 
municipiului Bucureşti; 
- DispoziŃie PG privind echipele de elaborare 
a capitolelor Planului Strategic;  
-  tabel de caracterizare a obiectivelor 
strategice; 
-  ajustări/corecŃii identificate; 
- Planul Strategic de Dezvoltare a 
municipiului Bucureşti; 
- lista observaŃiilor cu privire la Planul 
Strategic de Dezvoltare al municipiului 
Bucureşti; 
- observaŃii, opinii, reacŃii mass-media ; 
- Planul Strategic de Dezvoltare a MB, 
ajustat; 
- Proiect de HCGMB privind Planul  Strategic 
de Dezvoltare a municipiului Bucureşti; 
- Planul Strategic de Dezvoltare a 
municipiului Bucureşti, ajustat conform 
prevederilor HCGMB; 
- corespondenŃa privind contactele cu  
organismele guvernamentale şi internaŃionale; 
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- corespondenŃa privind schimbul de    
informaŃii referitoare la programele proprii de 
dezvoltare 
- adrese referitoare la întâlnirile de 
armonizare a programelor proprii de dezvoltare; 
- Programul Primăriei Municipiului   Bucureşti 
de dezvoltare, conform înŃelegerii cu părŃile 
participante; 
- Dosar de analiză pentru planificarea anuală 
(notă de constatare, scrisoare propunere de 
includere în Planul anual, solicitare petent, 
răspuns la solicitare, lista 
lucrărilor propuse de administratori reŃea, raport 
de activitate a administratorilor de reŃea, 
concluziile analizei rapoartelor administratorilor 
de reŃele); 
- Plan de activitate proprie; 
- Plan de activitate pentru administratorii de 
reŃele; 
- Program anual coordonator pentru   lucrări 
de infrastructură (pentru proiecte de dezvoltare); 
- Tabele planificare resurse, 
- Prezentarea Programului anual a lucrărilor 
de investiŃii pe teritoriul municipiului Bucureşti;  
- corespondenŃa privind legăturile cu serviciul 
Protocol din cadrul Guvernului, Parlamentului şi 
PreşedinŃiei;  
- diplome, invitaŃii, afişe şi programe ale 
manifestărilor cultural artistice; 
- corespondenŃa cu alte instituŃii privind 
organizarea acŃiunilor cultural - istorice; 
- scrisori de felicitare prilejuite de diferite 
sărbători creştine sau aniversări; 
- rapoarte şi informări solicitate de Primarul 
General; 
- corespondenŃa privind realizarea 
programelor de vizite organizate la cererea 
primarului general; 
- machetele plachetelor executate cu diverse 
ocazii sau comemorări; 
- albume foto; 
- Diploma ce conferă titlul de ,.CetăŃean de 
onoare a Municipiului Bucureşti"; 
- mape pentru materiale de prezentare a 
municipiului Bucureşti. 
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- PetiŃii adresate Primarului General;  
-  Adrese de redirecŃionare a petiŃiilor către 
direcŃiile de specialitate din cadrul PMB;  
- Răspunsurile direcŃiilor de specialitate ce s-
au adresat Primarului General. 
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Anexa nr. 9 

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE APLICABILE DESFĂŞURĂRII 

ACTIVITĂłII DIRECłIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 
NR. 

CRT. 
DIRECłIA ACTE NORMATIVE 

1. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CALITĂłII Şl 
MEDIULUI 

- HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului 
de măsuri pentru combaterea birocraŃiei în 
activitatea de relaŃii cu publicul; 
- H.C.G.M.B. nr. 83/2007- privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al Primarului General. 
 

2. DIRECłIA SISTEME 
INFORMATICE 

- O.U.G. nr. 60/2008 pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaŃiilor; 
- H.C.G.M.B. nr. 83/2007- privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al Primarului General; - 
LEGE nr. 135 /2007 privind arhivarea documentelor 
în formă electronică; 
- LEGE nr. 109/2007 privind reutilizarea informaŃiilor 
din instituŃiile publice; 
- Ordin nr. 54/2005 - privind procedura acordării, 
suspendării şi retragerii deciziei de acreditare a 
furnizorilor de servicii de certificare (semnătura 
electronică); 
- Legea nr. 506/2004 - privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecŃia vieŃii private în cadrul 
comunicaŃiilor electronice; 
- Legea nr. 64/ 2004 - pentru ratificarea ConvenŃiei 
Consiliului Europei privind criminalitatea informaticii; 
- Ordin nr. 152/2004 - privind stabilirea termenilor de 
referinŃă pentru organizarea şi funcŃionarea 
Sistemului integrat de administrare şi control;  
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- Ordin nr.184/2004 - privind aprobarea 
documentelor de politică şi strategie 
privindimplementarea serviciului universal în 
sectorul comunicaŃiilor electronice, 
- Hotărârea nr. 1228/ 2004- pentru aprobarea 

finanŃării unor cheltuieli privind exploatarea ReŃelei 
naŃionale de calculatoare în domeniul cercetării -
dezvoltării; 
- Ordin nr. 1430/2004 - privind emiterea prin 

intermediul mijloacelor informatice a unor acte 
administrative; 
- H.G. nr. 1362/2004- privind înfiinŃarea Centrului 

Informatic NaŃional al Ministerului AdministraŃiei şi 
Internelor şi operaŃionalizarea sistemului 
AdministraŃie; 
- Legea nr. 161/ 2003 - privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor 
publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei (în această 
lege, Cartea I, Titlul II şi Titlul III tratează 
transparenŃa în administrarea informaŃiilor şi 
serviciilor publice prin mijloace electronice şi 
prevenirea şi combaterea criminalităŃii informatice -
inclusiv protecŃia confidenŃialităŃii şi integrităŃii 
datelor); 
- Ordin nr. 252/2003 - privind instruirea şi 

specializarea în domeniul informaticii a funcŃionarilor 
publici; 
- H.G. nr. 1085/2003- pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenŃei în 
exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 
corupŃiei, referitoare la implementarea Sistemului 
Electronic NaŃional; 
- NORME din 17 mai 2003 de utilizare a sistemului 

electronic de colectare a datelor statistice;  
- HOTĂRÂRE nr. 542/2003 pentru aprobarea 

Normelor de utilizare a sistemului electronic de 
colectare a datelor statistice;  
- LEGE nr. 202/2003 pentru aprobarea OrdonanŃei 
Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea 
utilizării sistemului electronic de colectare a datelor 
statistice; 
- O.G. nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării 
sistemului electronic de colectare a datelor statistice  
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- Ordin nr. 52/2002 - privind aprobarea cerinŃelor 
minime de securitate a prelucrărilor de date cu 
caracter personal; 
- Legea nr. 213/2002 - privind aprobarea OG nr. 
124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe prin adoptarea 
de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile 
audio şi video, precum şi a programelor pentru 
calculator; 
- O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de 
reglementare a comunicaŃiilor; 
- O.G. nr. 34/2002 privind accesul la reŃelele publice 
de comunicaŃii electronice şi  la  infrastructura 
asociată, precum şi interconectarea acestora;  
- H.G. nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor 
tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică;  
- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;  
- H.G. nr. 1007/2001- pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului privind informatizarea  administraŃiei 
publice; 
- O.G. nr.124/2000 - pentru completarea cadrului 
juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
prin adoptarea de măsuri pentru combaterea 
pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a 
programelor pentru calculator;  
- H.G. nr. 58/ 1998- pentru aprobarea Strategiei 
naŃionale de informatizare şi implementare în ritm 
accelerat a societăŃii informaŃionale şi a Programului 
de acŃiuni privind utilizarea pe scară largă şi 
dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaŃiei în 
România. 

3. DIRECłIA RELAłII 
INTERNATIONALE 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 
publici; 
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. DIRECłIA 
INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 
publici; 
- H.C.G.M.B. nr. 83/2007- privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al Primarului General. 
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5. DIRECłIA RELAłII 
PUBLICE Şl 
INFORMARE 

- HCGMB nr. 83/10.05.2007, privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii si 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al Primarului General;  
- DPG nr. 472/17.04.2007, pentru aprobarea 
Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al 
Primarului General; 
- Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcŃionarului public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-  Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a 
funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare 
- Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului 
administrativ; 
- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces     la  
informaŃiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,   pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001, privind liberul   acces la 
informaŃiile de interes public;  
- Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea şi 
OrdonanŃei nr. 27/2002, privind reglementarea 
activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor; 
-  OrdonanŃa Guvernului nr. 27/2002,   privind 
reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor;  
- Legea nr. 52/2003 - privind transparenŃa 
decizională în administraŃia publică;  
- Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind 
aprobarea Programului de măsuri pentru 
combaterea birocraŃiei în activitatea de relaŃii cu 
publicul, cu modificările şi completările ulterioare;  
- HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 
funcŃionarilor publici; 
- Legea nr. 90/1996 privind protecŃia muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
-  OrdonanŃa de Urgenta a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecŃia mediului; 
- OrdonanŃa de Urgenta nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-  HG nr. 856/2002 privind evidenŃă gestionării 
deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- Ordin nr. 1.121/2006 privind stabilirea 
modalităŃilor de identificare a containerelor pentru 
diferite tipuri de materiale în scopul aplicării 
colectării selective;  
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 
- Legea nr. 349/2002 privind prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
- Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor; 
- Ordin nr. 1.184/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităŃii 
de evacuare în situaŃii de urgenŃă; 
- Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea 
DispoziŃiilor generale privind instruirea salariaŃilor în 
domeniul situaŃiilor de urgentă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006, legea securităŃii si 
sănătăŃii în muncă 
- HCGMB nr. 148/2005 privind colectarea 
selectivă a ambalajelor reciclabile refolosibile; 
- DPG nr. 327/20.02.2006, pentru modificarea 
DPG nr. 1953/15.11.2005, privind unele 
reglementări în domeniul utilizării staŃiilor de radio-
recepŃie din reŃelele municipalităŃii Bucureşti; 
- DPG nr. 1221/30.08.2007, privind programul de 
audienŃe al persoanelor cu funcŃii de conducere din 
cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

6. DIRECłIA APĂRARE 
PROTECłIE CIVILĂ 

- Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare; (Legea nr. 
212/2006); 
- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naŃionale şi a teritoriului pentru apărare; 
Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaŃiei 
pentru apărare; 
- Legea nr. 45/1994 privind apărarea naŃională; 
O.UG. nr. 21/2003 privind Sistemul' NaŃional de 
Management al situaŃiilor de UrgenŃă, aprobată prin 
Legea nr. 15/2005; 
- Legea nr. 132/1997 privind rechiziŃiile de bunuri şi 

prestări de servicii în interes public, modificată şi 
completată prin Legea nr. 410/2004;  
- O.U. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenŃă, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 453/2004; 
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- H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forŃei de 
muncă necesare pe timpul stării de asediu, la 
mobilizare şi pe timpul stării de război; 
-  H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 
privind pregătirea economiei naŃionale şi a 
teritoriului pentru apărare; 
- H.G. nr. 1194/1996 referitoare la atribuŃiile 

agenŃilor economici, instituŃiilor publice şi 
autorităŃilor administraŃiei publice privind recrutarea, 
încorporarea şi evidenŃa militară; 
- H. nr. 1285/2005 a Comisiei centrale de RechiziŃii 

pentru aprobarea precizărilor privind stabilirea 
limitelor preŃurilor pentru principalele bunuri 
consumptibile rechiziŃionabile;  
- H.G. nr. 219/2005 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 
privind rechiziŃiile de bunuri şi prestări de servicii în 
interes public; 
- H.G. nr. 203/1995 privind modul de organizare şi 
de participare la pregătirea conducătorilor agenŃilor 
economici şi a responsabilităŃilor cu 
evidenŃamilitară, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce 
revin pe linia apărării naŃionale; 
- H.G. nr. 638/2004 pentru aprobarea instrucŃiunilor 
privind elaborarea şi actualizarea monografiei 
economico - militare a judeŃului, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
- H.G. nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor 
evacuării în situaŃii de conflict armat; 
- O. nr. 1711/2004 al ministrului finanŃelor publice 
pentru aprobarea normelor metodologice privind 
finanŃarea acŃiunilor de pregătire a economiei 
naŃionale şi a teritoriului pentru apărare şi 
întocmirea bugetului de stat pentru război. 
 

7. DIRECłIA 
TRANSPORTURI, 

DRUMURI Şl 
SISTEMATIZAREA 

CIRCULAłIEI 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală , republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcŃionarilor publici; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii;  
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică; 
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
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lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 
- O. nr. 43/1997 privind regimul juridic al bunurilor;  
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 
regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii 
şi instalaŃii aferente acestora; 
- HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reŃelei 
stradale principale şi a lucrărilor de artă din 
municipiul Bucureşti şi abrogarea HCGMB nr. 
235/2005 cu modificările şi completările ulterioare;  
- D.P.G. nr. 1594/2007 privind numirea Comisiei de 

recepŃie pentru lucrări de modernizare străzi;  
- D.P.G. nr. 1296/2006 privind organizarea, 
funcŃionarea, componenŃa Consiliului tehnico-
economic al Primăriei Municipiului Bucureşti şi 
prevederile metodologice de promovare a 
documentaŃiilor tehnico-economice în C.T.E. -
P.M.B.; 
- D.P.G. nr. 1357/2008 privind modificarea anexei 
nr. 2 a D.P.G. nr. 1296/2006 privind organizarea, 
funcŃionarea, componenŃa Consiliului tehnico-
economic al Primăriei Municipiului Bucureşti şi 
prevederile metodologice de promovare a 
documentaŃiilor tehnico-economice în C.T.E. -
P.M.B.; 
- Legea nr. 38/2007 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere;  
- O. nr. 356/2007 al ministrului internelor şi reformei 
administrative privind aprobarea    Norm 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere; 
- Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local; 
- O. nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei 
administrative pentru aprobarea normelor de 
aplicare a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de 
transport public local; 
- O. nr. 243/2007 al preşedintelui AutorităŃii 
NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de UtilităŃi Publice privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim 
de taxi,  
- O. nr. 206/2007 al preşedintelui AutorităŃii 
NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de UtilităŃi Publice pentru aprobarea 
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Regulamentului-cadru de autorizare a autorităŃilor 
de autorizare pentru serviciile de transport public 
local;  
- O. nr. 207/2007 al preşedintelui AutorităŃii 
NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de UtilităŃi Publice pentru aprobarea 
Regulamentului -cadru de acordare a autorizaŃiilor 
de transport în domeniul serviciilor de transport 
public local;  
- Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere;  
- O. nr. 1892/2006 al ministrului transporturilor, 
construcŃiilor şi turismului pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea 
transporturilor rutiere şi a activităŃilor conexe 
acestora; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităŃi publice; 
- H. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale 
asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităŃi publice; 
- HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru, a caietului de sarcini şi a 
contractului de atribuire în gestiune delegată pentru 
organizarea şi executarea serviciului public de 
transport local în regim de taxi;  
- HCGMB nr. 259/2008 privind modificarea şi 

completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HCGMB nr. 
178/2008 privind aprobarea Regulamentului -cadru, 
a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire în 
gestiune delegată pentru organizarea şi executarea 
serviciului public de transport local în regim de taxi; 
- HCGMB nr. 87/2006 privind aprobarea 
programului de transport public local şi a 
regulamentului-cadru de delegare a serviciului 
public de transport local de persoane pe trasee 
secundare; 
- HCGMB nr. 28/2007 privind aprobarea modificării 
anexei nr. 1 a HCGMB nr. 87/2006 privind 
aprobarea programului de transport public local şi a 
regulamentului - cadru de delegare a serviciului 
public de transport local de persoane pe trasee 
secundare; 
- O.U.G nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 
publice; 
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- H. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a O.U.G nr. 195/2002 privind circulaŃia 
pe drumurile publice; 
- HCGMB nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei 
de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti;  
- HCGMB nr. 168/2003 privind   înregistrarea 
vehiculelor pentru care nu există obligativitatea 
înmatriculării; 
- HCGMB nr. 134/2004 privind circulaŃia 

autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi 
a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 5 tone în municipiul Bucureşti;  
- HCGMB nr. 132/2005 privind modificarea HCGMB 
nr. 134/2004 privind circulaŃia autovehiculelor 
destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 
masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone 
în municipiul Bucureşti; 
- D.P.G. nr. 211/2004 privind funcŃionarea Comisiei 
Tehnice de CirculaŃie a municipiului Bucureşti;  
- D.P.G. nr. 165/2008 privind modificarea D.P.G. nr. 
211/2004 privind funcŃionarea Comisiei Tehnice de 
CirculaŃie a municipiului Bucureşti;  
- HCGMB nr. 66/2006 privind aprobarea normelor 
privind asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare pentru noile construcŃii şi amenajări 
autorizate pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a 
prospectelor necesare unei corecte funcŃionări a 
arterelor de circulaŃie 

8. DIRECłIA 
COORDONARE, 

REGLEMENTARE 
INFRASTRUCTURĂ 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii (cu modificările şi 
completările ulterioare); 
- Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului 
transporturilor, construcŃiilor şi turismului pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001 - legea administraŃiei 
publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcŃionarilor 
publici(cu modificările şi completările ulterioare 
- O.G. nr. 27/2002 - privind reglementările activităŃii 
de soluŃionare a petiŃiilor; 
- Legea nr. 233/2002 - pentru aprobarea O.G. nr. 
27/2002; 
- Legea nr. 571/2003 Codul fiscal; 
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- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 
- Legea nr, 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul; 
- Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 
79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaŃiilor; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- O.G. nr. 34/2002 privind accesul la reŃelele de 
comunicaŃii electronice şi la infrastructura asociată, 
precum şi interconectarea acestora cu modificările 
şi completările ulterioare;Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecŃia 
vieŃii private în sectorul comunicaŃiilor electronice; 
- HCLMB nr. 16/1994 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea,   
coordonarea şi execuŃia lucrărilor tehnico-edilitare 
de pe teritoriul municipiului Bucureşti; 
- HCLMB nr. 3/1995 privind aprobarea 
Normelor de ocupare a terenurilor aparŃinând 
domeniului public al municipiului Bucureşti pentru 
executarea de lucrări tehnico-edilitare; 
- HCGMB nr. 62/1998 privind procedura de avizare 
şi autorizare a reŃelelor de transmisie date, care nu 
fac parte din sistemul de    comunicaŃii 
ROMTELECOM ; 
- HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reŃelei 
stradale principale şi a lucrărilor de artă din 
municipiul Bucureşti şi abrogarea HCGMB 
nr.235/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- HCGMB nr. 220/2001 privind instituirea taxei 
locale pentru ocuparea domeniului public şi privat al 
municipiului Bucureşti cu reŃele de cabluri (inclusiv 
din fibră optică ), îngropate şi aeriene ; 
- HCGMB nr. 27/2002 privind aprobarea schemei 
generale a reŃelei princioale de fibră optică a 
municipiului Bucureşti pentru transmisii de fluxuri 
informaŃionale; 
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- HCGMB nr. 109/2004 privind aprobarea unor 
măsuri de protecŃie a mediului şi a infrastructurii 
urbane în municipiul Bucureşti; 
- HCGMB nr. 126/2004 privind CondiŃiile de 
refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul 
municipiului Bucureşti; 
- HCGMB nr. 134/2004 privind circulaŃia 
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si 
a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 5 tone în municipiul Bucureşti; 
- HCGMB nr. 103/2006 privind corelarea 
lucrărilor de modernizare/reabilitare drumuri cu 
ridicarea la cotă a echipamentelor reŃelelor edilitare ; 
- HCGMB nr. 104/2006 pentru modificarea 
HCGMB 126/2004 privind "CondiŃile de refacere a 
sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul 
municipiului Bucureşti"; 
- HCGMB nr. 105/2006 privind amplasarea pe 
domeniul public a reŃelelor tehnico - edilitare şi a 
echipamentelor tehnice aferente; 
- HCGMB nr. 227/2008 privind stabilirea 
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul 
Bucureşti, pentru anul 2008; 
- HCGMB nr.269/2000 privind aprobarea 
Planului Urbanistic General cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- HCGMB nr.86/2006 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului de 
fezabilitate pentru investiŃia "ReŃea metropolitană de 
fibră optică a municipiului Bucureşti pentru 
telecomunicaŃii - Netcity"; 
- HCGMB nr.108/2008 privind aprobarea 
contractului de concesiune de lucrări publice pentru 
obiectivul de investiŃii "ReŃea metropolitană de fibră 
optică a municipiului Bucureşti pentru 
telecomunicaŃii -Netcity"; 
- HCGMB nr.252/2008 privind amplasarea în 
subteran a echipamentelor şi reŃelelor de 
comunicaŃii electronice pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti; 
- HCGMB nr.251/2008 pentru completarea 
HCGMB nr.269/2000 privind aprobarea Planului 
Urbanistic General al Municipiului Bucureşti; 
- DPG nr. 160/1999 privind executarea lucrărilor 
de avarie pe carosabilul şi trotuarul străzilor 
reabilitate în ultimii 2 ani; 
- DPG nr. 1609/2000 prin care autorizaŃiile de 
construire pentru lucrările tehnico - edilitare şi de 
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drumuri se vor emite numai după prezentarea 
graficelor de execuŃie ; 
- D.P.G. nr. 1795/2000 privind refacerea 
pasajelor şi evacuarea utilajelor, materialelor şi 
deşeurilor; 
- DPG nr. 60/2001 în vederea asigurării unei mai 
bune desfăşurări a activităŃii tehnico-edilitare;  
- DPG nr. 2028/2001 prin care se aprobă 
execuŃia lucrărilor de branşamente la reŃelele de 
utilităŃi publice existente, în perioada sezonului rece 
; 
- DPG nr. 233/2002 privind măsurile necesare 
întocmirii şi urmăririi derulării Programului 
coordonator anual de execuŃie pentru lucrările 
tehnico - edilitare şi de drumuri pe teritoriul 
municipiului Bucureşti ; 
- DPG nr. 1068/2003 activitatea de exploatare, 
întreŃinere şi reabilitare a tronsonului din Şos. Minai 
Bravu cuprins între Splaiul Unirii şi Bd.Basarabiei, în 
lungime de 3200 m, trece la AdministraŃia Străzilor ; 
- DPG nr.1108/2005 privind activitatea Centrului 
de Informare şi Documentare pentru RelaŃii cu 
CetăŃenii (CI.D.R.C.) ; 
- DPG nr. 1601/2006 privind completarea DPG 
1609/2000; 
- SR 8591/1997 - ReŃele edilitare subterane. 
CondiŃii de amplasare. 

9. DIRECłIA 
PROTECłIA 
MEDIULUI Şl 

EDUCAłIE ECO-
CIVICÂ 

- Legea AdministraŃiei Publice Locale nr. 215/2001, 
completată şi modificată cu Legea 286/2006 
reactualizată şi cu Legea 35/2008;  
- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG nr. 
195/2005 privind ProtecŃia Mediu Iu;  
-Legea nr. 24/2007 privind  reglementarea şi 
adminstrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane;  
- OUG nr. 114/17.10.2007 pentru modificarea şi 
completarea OUG 195/2005 privind protecŃia 
mediului; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 
publici republicată şi actualizată (dec,'2006) şi 
modificata prin Legea nr.164/2004, Legea nr. 
344/2004, OUG nr. 92/2004, OUG nr. 39/2005 , 
Legea 251/2006, Legea 417/2006 şi 442/2006; 
- Legea 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcŃionarilor publici; 
- DPG nr. 667/02.05.2006 privind organizarea şi 
funcŃionarea UnităŃii de Implementare a Proiectului 
ISPA "Reabilitarea şi Modernizarea StaŃiei de 
Epurare a Municipiului Bucureşti"; 
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- DPG, nr. 472/17.04.2007 privind Regulamentul 
Intern al aparatului de specialitate al Primarului 
General; 
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii modificată cu 
Legea 237/2007; 
- HG nr.170/2005 pentru alicarea Legii 
nr.490/2004 privind stimularea financiară a 
peronalului care gestionează fonduri comunitare; 
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 
personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile 
publice; 
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii (republicată şi 
actualizată) prin Legea 199/2004 şi Legea 
117/2007;  
- - Legea nr. 462/2002 de aprobare a OG 
nr.50/2000 privind măsurile de colaborarea între 
Min. SănătăŃii şi autorităŃile administraŃiei publice 
locale în aplicarea reglementărilor din domeniul 
sănătăŃii publice; 
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG 
nr.243/2000 privind protecŃia atmosferei; 
-  -Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG 
nr. 236/2000 privind regimul ariilor protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice; 
- OGR nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităŃilor urbane şi rurale; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acestora; 
- OGR nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor; 
- OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităŃii 
de soluŃionare a petiŃiilor; 
- HGR nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaŃiile de interes public; 
- HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la 
informaŃia de mediu; 
- Legea nr. 46/2008 Codului silvic; 
- Ordinul Ministerului ProtecŃiei Mediului   şi 
Pădurilor nr. 264/1999 pentru aprobarea 
Normelor Tehnice Silvice pentru gospodărirea 
vegetaŃiei forestiere de pe terenurile din afara 
fondului forestier naŃional; 
- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 
78/2000 privind regimul deşeurilor; 
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- Legea nr.107/1996 - Legea apelor modificată 
cu legea 310/2004; 
- Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice şi 
acvariilor publice; 
- Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor 
martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora 
precum şi răniŃilor din timpul RevoluŃiei din 
Decembrie 1989; 
- Legea nr.227/2002 pentru aprobarea   OUG 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân;  
- Legea nr. 9/2008 pentru modificare şi 
completarea Legii 205/2004 privind protecŃia 
animalelor. 
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; 
- HG nr. 453/2002 pentru aprobarea Normelor de 
calitate pentru apa din zonele naturale amenajate 
pentru îmbăiere; 
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea Normelor 
privind condiŃiile de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate; 
- HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de 
calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de 
suprafaŃă utilizate pentru potabilizare; 
- OG nr.592/2002 pentru aprobarea normativului 
privind stabilirea valorilor limită, a valorilor prag şi a 
criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de 
sulf, de azot şi a oxizilor de azot, pulberi în 
suspensie pb, benzenului, monoxidului de carbon şi 
ozonului în aerul înconjurător; 
- Legea nr. 360/2003 privind regimul 
substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase; 
- HG nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor 
periculoase; 
- HG nr. 19/1996 privind organizarea şi 
funcŃionarea pieŃelor, târgurilor şi oboarelor; 
- OM nr, 536/1997 privind normele de igiene şi 
unele recomandări privind mediul de viaŃă al 
populaŃiei; 
- HGR nr. 674/2007 care modifică HGR nr. 
321/2005 privind evaluarea şi gestionarea  
zgomotului ambiental; 
- HGR nr.1076/2004 privind procedura de 
realizarea a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe; 
-  HCGMB nr.10/2001 privind normele de 
protecŃia spaŃiilor verzi de pe teritoriul municipiului 
Bucureşti;  
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- HCGMB nr. 360/2001 privind modificarea 
cuantumului amenzilor prevăzute de unele HCGMB; 
- HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea 
Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General; 
- HCGMB nr. 100 şi 303/2003 privind ROF al 
AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane;  
- HCGMB nr.75/1996 privind creşterea 
întreŃinerea şi circulaŃia animalelor în Bucureşti; - 
HCGMB nr. 164/2004 privind majorarea taxei de 
adopŃie pentru încredinŃarea câinilor revendicaŃi sau 
ceruŃi spre adopŃie; 
- HCGMB nr. 243/2005 privind păstrarea 
curăŃeniei MB de către posesorii de animale de 
companie;  
- HCGMB nr. 62/2007 privind aprobarea 
organigramei PMB; 
- HCGMB nr.113/1998 privind administrarea 
spaŃiilor verzi şi aliniamentelor stradale aferente 
străzilor de pe teritoriul Primăriilor de/ sector 1-6; 
- HCGMB nr. 133/2004 privind adoptarea 
măsurilor pentru realizarea acŃiunilor de efectuare şi 
păstrarea a curăŃeniei în MB; 
- HCGMB nr. 147/2005 privind Normele de 
salubrizare şi igienizare a municipiului Bucureşti; 
- HCGMB nr. 148/2005 privind colectarea 
selectivă a ambalajelor reciclabile şi refolosibile; 
- HCGMB nr. 114/2004 privind interzicerea 
circulaŃiei vehiculelor în parcurile şi grădinile publice 
din municipiul Bucureşti; 
- STAS 6156-86 privind ProtecŃia zgomotului în 
construcŃii civile şi social culturale; 
- STAS 10009-88 privind acustica urbană -Imiite 
admisibile ale nivelului de zgomot; 
- STAS 6161/1-89 privind Măsurarea nivelului de 
zgomot în construcŃii civile; 
- STAS 6161/1-82 privind determinarea nivelului 
de zgomot în localităŃile urbane; 
- STAS 3049-88 privind Apa potabilă - 
Determinarea conŃinutului de cloruri; 
- STAS 6364-78 privind Apa potabilă - 
Determinarea clorului rezidual; 
- STAS 6323-88 privind Apa potabilă - 
Determinarea turbidităŃii; 
- SREN 27888 Calitatea apei - Determinarea 
conductivităŃii electrice; 
- ISO 10523 Calitatea apei - Determinarea PH-
ului; 
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- 645/I.O/- 5029/N-7190/S.D- Ordin pentru 
aprobarea Normativului privind condiŃiile de 
avacuare a apelor uzate în reŃelele de canalizare ale 
localităŃilor; 
- Legea nr. 360/2003 privind regimul 
substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase; 
- Standardul SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de 
management al calităŃii. CerinŃe; 
- Standardul SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme 
de management de mediu. SpecificaŃii şi ghid de 
utilizare; 
- Ordinul MMGA nr. 678/30.06.2006 pentru 
aprobarea Ghidului privind metodele interimare de 
calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul 
produs de activităŃile din zonele industriale, de 
traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea 
aeroporturilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Standardul SR ISO 1996-1 Caracterizarea şi 
măsurarea zgomotului din mediul înconjurător 
Partea 1: Mărimi şi procedee de bază; 
- Standardul SR ISO 1996-2 Caracterizarea şi 
măsurarea zgomotului din mediul înconjurător 
Partea 2: ObŃinerea de date corespunzătoare pentru 
utilizarea terenurilor; 
- Standardul SR ISO 8297 Determinarea 
nivelurilor de putere acustică ale instalaŃiilor cu 
multe surse pentru evaluarea nivelurilor de presiune 
acustică din mediul înconjurător; 
- Standardul SR EN ISO 3744 Determinarea 
nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot 
utilizând presiunea acustică - Metoda tehnică în 
condiŃii apropiate de cele ale unui câmp liber 
deasupra unui plan reflectant; - Standardul SR EN 
ISO 3746 Determinarea nivelurilor de putere 
acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea 
acustică - Metoda de control care utilizează o 
suprafaŃă de măsurare înconjurătoare, deasupra 
unui plan reflectant;  
- Standardul SR ISO 9613-2 Acustica - 
Atenuarea sunetului propagat în aer liber, partea a 
doua: Metoda generala de calcul; 
- Normativ 02.07.2007 privind stabilirea indicilor 
de calitate a aerului în vederea facilitării informării 
publicului; 
- Normativ 25.06.2002 privind stabilirea valorilor 
limită, a valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de 
evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi 
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oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [ PM ( 10)şi 
PM (2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de 
carbon şi ozonului în aerul înconjurător 

10. DIRECłIA UTILITĂłI 
PUBLICE 

- H.G. 273/1994 - regulament de recepŃie a lucrărilor 
de construcŃie şi instalaŃii aferente acestora;  
- Legea 10/1995 - privind calitatea în construcŃii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- H.C.G.M.B. 157/2005 - regulament de organizare 
şi funcŃionare a serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare din municipiul Bucureşti;  
- H.C.G.M.B. nr. 40/2001 privind separarea 
consumului de apă rece, apă caldă şi căldură ale 
agenŃilor economici şi instituŃiile publice care au 
branşament şi racord comun cu   asociaŃiile 
locatarilor/proprietarilor; 
- H.C.G.M.B. nr. 41/2001 privind contorizarea 
consumului de apă rece, apă caldă menajeră şi 
căldură la apartamentele din cadrul asociaŃiilor de 
locatari/asociaŃiilor de proprietari din Municipiul 
Bucureşti; 
- H.C.G.M.B. nr. 54/2002 privind predarea în 
exploatare la APA NOVA a reŃelei publice apa şi 
canalizare necuprinse în contractul de concesiune 
- Legea 50/1991 republicată privind  autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii;  
- O.U. nr. 122/2004 privind autorizarea în construcŃii 
a lucrărilor tehnico-edilitare; 
- O.U. nr. 195/2005 privind protecŃia mediului 
 - O.U. nr. 34/2006 privind atribuirea co achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune servicii, actualizată; 
- DPG nr. 1296/2006 privind organizarea, 
funcŃionarea, componenŃa Consiliului Tehnico -
Economic al PMB şi prevederile metodologice de 
promovare a documentaŃiilor tehnico-economice în 
CTE-PMB, modificată şi completată cu DPG nr. 
1357/28.08.2008; 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităŃi publice; 
- Legea nr. 241/2006 privind serviciile de 
alimentare cu apă şi canal; 
- Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu 
apă şi de canal; 
- Legea nr. 215/2001 - legea administraŃiei locale 
republicată şi actualizată; 
- H.C.G.M.B. nr. 149/1997 privind reabilitarea 
WC publice fixe; 
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- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităŃilor, actualizată; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităŃi publice, actualizată; 
- O.U. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
actualizată; 
- Regulamentul - Cadru din 9 iulie 2007 al 
serviciului de salubritate a localităŃilor aprobat prin 
Ordinul nr. 110/2007 al A.N.R.S.C; 
- O.G. nr. 16/2001 (republicată, actualizată) 
privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile; 
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităŃilor urbane şi rurale; 
- H.G. nr. 690/1995 privind unele măsuri de 
igienizare a municipiului Bucureşti şi a unor localităŃi 
din Sectorul Agricol Ilfov ; 
- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor; 
- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
- H.G. nr. 448/2005 privind deşeurile de 
echipamete electrice şi electronice; 
- H.C.G.M.B nr. 94/2007 privind modificarea şi 
completarea HCGMB nr.6/2001 privind preluarea 
activităŃii de salubrizare în municipiul Bucureşti de 
către Consiliile locale ale sectoarelor; 
- H.C.G.M.B. nr. 146/2005 privin aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 
serviciilor publice de salubrizare din municipiul 
Bucureşti, 
- H.C.G.M.B. nr. 147/2005 privind aprobarea 
Normelor de salubrizare şi igienizare ale 
municipiului Bucureşti  
- H.C.G.M.B. nr. 149/2005 privind actualizarea 
tarifului pentru evacuarea deşeurilor menajere de la 
case individuale şi asociaŃii de locatari/proprietari. 
- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităŃi publice,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de 
alimentare cu energie termică; 
- OG nr. 36/2006 privind instituirea preŃurilor 
locale de referinŃă pentru energia  termică furnizată 
populaŃiei prin sisteme centralizate; 
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- Legea nr. 483/2006 pentru aprobarea OG nr. 
36/2006;- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale; 
- OG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃii publice, a contractelor de concesiune 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcŃii; 
- HG nr. 273/1994 actualizată privind 
aprobarea regulamentului de recepŃie a lucrărilor; 
- DispoziŃia PG nr. 1296/2006 privind 
organizarea, funcŃionarea şi componenŃa Consiliului 
Tehnico-Economic al PMB; 
- HG nr. 933/2004 privind contorizarea 
consumatorilor casnici racordaŃi la sistemele publice 
centralizate de alimentare cu energie termică; 
- - HG nr. 609/2007 privind modificarea HG nr. 
933/2004. 

11. DIRECłIA 
URBANISM Şl 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcŃionarilor publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 544/2001 privind accesul la 
informaŃiile de interes public; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii, actualizată; 
- Legea nr. 52/2006 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991; 
- Ordinul nr. 1430/2005 al MLPTL pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, actualizată; 
- O.27/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 350 / 2001; 

- Ordinul nr. 22/2007 al   Ministrulul Dezvoltării 
Lucrărilor publice şi LocuinŃei; 
- HCGMB nr. 269/2000 pentru aprobarea PUG şi 
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG;  
- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului 
general de urbanism, republicată şi actualizată;  
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor, actualizată; 
- Legea nr. 265/2006 privind protecŃia mediului;  
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- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, actualizată; 
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi unele măsuri 
adiacente; 
- Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată 
şi actualizată; 
- HG nr. 853/1998 privind constituirea şi gestionarea 
băncii de date cuprinzând lucrările publice şi 
construcŃiile; 
- Ordinul comun nr. 58/N-19a/7910-229/1999 
MLPAT, CNS şi DAPL pentru aprobarea 
Metodologiei privind actualizarea trimestrială a 
băncii de date cuprinzând lucrările publice şi 
construcŃiile; 
- OG nr. 9/1992 privind organizarea statisticii 
publice, republicată şi actualizată; 
- Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă a 
cetăŃenilor, republicată şi actualizată; 
- OUG nr. 40/1997 şi Legea nr. 146/1997, 
actualizată: 
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 
republicată; 
- HGR nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea 
unor terenuri deŃinute de societăŃi comerciale cu 
capital de stat, cu modificări şi completări;  
- Legea nr. 1/2000 privind reconstruirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, 
actualizată; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, 
actualizată; 
- Legea 10/2001, republicată şi actualizată;  
- Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi 
executarea profesiei de arhitect, republicată;  
- Legea nr. 392/2001 privind obiecŃiunile şi 
contestaŃiile, actualizată; 
- HGR nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de 
construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, actualizată;  
- Ordinul nr. 668/2002 al ministrului lucrărilor 
publice, transporturilor şi locuinŃei privind 
participarea Inspectoratului de Stat în Constru 
lucrărilor de construcŃii finanŃate din bugetul MLPTL; 
- HCLMB nr. 16/1994 privind modalitatea de 
autorizare a reŃelelor edilitare pe teritoriul 
municipiului Bucureşti; 
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- Ordinul nr. 536/1997 al ministrului sănătăŃii 
reactualizat; 
- Ordinul MLPTL nr. 21/N/2000 pentru aprobarea 
Regulamentelor locale de urbanism; Codul civil, 
actualizat; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
actualizată; 
- HG nr. 44/2004 privind normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, actualizată; 
- HCGMB nr. 194/2004 privind stabilire limitele 
intravilan; 
- HCGMB nr. 169/2004 privind „Zone centrale şi 
de interes din municipiul Bucureşti"; 
- Ordinul nr. 860/2002, actualizat - emitere acord 
de mediu; 
- HCGMB nr. 66/2006 privind asigurarea 
numărului minim de locuri de parcare pentru noile 
construcŃii şi amenajări autorizate pe teritoriul 
municipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare 
unei corecte funcŃionări a arterelor de circulaŃie pe 
teritoriul municipiului Bucureşti; 
- Ordinul nr. 632/2007 privind stabilirea unor 
competenŃe pentru avizarea şi aprobarea 
documentaŃiilor de urbanism în mun. Bucureşti; 
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane; - 
Legea nr. 183/2006 şi Ordinul nr. 414/2006 privind 
utilizarea codificării standardizate a setului de 
caractere în documentele formă electronică. 

12. DIRECłIA 
ADMINISTRARE 

PATRIMONIU 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 7/2005 privind Codul de conduită al 
funcŃionarilor publici; 
- Legea nr. 188/1999, privind Statul funcŃionarilor 
publici, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 544/2001 privind accesul la 
informaŃiile de interes public; 
- Ordinul nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, actualizată;  
- HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeŃelor; 
-  
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- Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică 
- HGR nr. 583/1994 privind aprobarea 
Regulamentului privind procedura de lucru a 
comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în 
vederea declarării utilităŃii publice pentru lucrările de 
interes naŃional sau de interes local; 
- Legea nr. 341/2004 a recunoştinŃei faŃă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
RevoluŃiei Române din decembrie 1989, actualizată; 
- OG nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii; 
- Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, 
republicată; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii, republicată; 
- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991; 
- 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; 
- HGR nr. 658/1992 privind aprobarea „Normelor 
tehnice de evaluare privind vânzarea de locuinŃe şi 
spaŃii cu altă destinaŃie construite din fondurile 
statului şi din fondurile unităŃilor economice sau 
bugetare şi a CondiŃiilor privind organizarea 
licitaŃiilor de vânzare a clădirilor de locuit şi a 
spaŃiilor cu altă destinaŃie din cadrul acestora, 
precum şi a locuinŃelor construite din fondurile 
unităŃilor economice sau bugetare; 
- Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de 
prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor 
judeŃene sau a consiliilor locale, precum şi a celor 
aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes 
local; 
- HGR nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002; 
- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică; 
- HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006; 
- HCGMB nr. 211/2006 privind aprobarea 
metodologiei de evaluare a terenurilor aparŃinând 
domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti 
şi a documentaŃiei cadru de elaborare a ofertelor 
pentru procedurile de concesionare; 
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- Legea nr. 334/2006 privind finanŃarea 
activităŃilor partidelor politice şi a campaniilor 
electorale; 
- Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi 
activităŃile notariale, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaŃilor şi 
al senatorilor actualizată cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- Legea nr. 356/2001 a patronatelor, actualizată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- OUG nr. 83/2000 privind organizarea  şi 
funcŃionarea cabinetelor de liberă practică pentru 
servicii publice conexe actului medical; 
- OUG nr. 124/1998 privind organizarea şi 
funcŃionarea cabinetelor medicale; 
- HGR nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor 
în care îşi desfăşoară activitatea unele unităŃi 
sanitare de interes local din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Ministerului SănătăŃii şi 
Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti; 
- Legea nr. 264/2007 pentru modificarea   şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăŃii; 
- HCGMB nr. 242/2005 privind    aprobarea 
documentelor obligatorii, procedurilor şi a criteriilor 
de întocmire a listei privind atribuirea de spaŃii cu 
altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă beneficiarilor 
prevederilor Legii nr. 341/2004. 

13. DIRECłIA 
EVIDENTĂ 

IMOBILIARĂ Şl 
CADASTRALĂ 

- HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 
Primăriei Municipiului Bucureşti; 
- HCGMB nr. 31/2003 respectiv aprobarea 
Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de 
imobile in municipiul Bucureşti 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 
publici; 
- Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 dec. 1989; 
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară cu actualizări; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia actualizată, 
- Decret - Lege nr. 100/1990 privind atribuirea şi 
schimbarea de denumiri; 
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- Decret nr. 284/1979 privind stabilirea sectoarelor 
municipiului Bucureşti; 
- H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea 
unor terenuri deŃinute de societăŃile comerciale cu 
capital de stat; 
- Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică 
locală ; 
- Legea nr.18/1991 a fondului funciar; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinŃelor; 
- Legea nr. 219/1998 privind regimul 
concesiunilor; 
- H.G. nr. 498/2003 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001; 
- Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de 
prestări servicii aflate în administrarea consiliilor 
judeŃene sau a consiliilor locale ; 
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ ; 
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăŃii şi justiŃiei precum şi unele 
măsuri adiacente; 
- 0:G.nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării 
certificatelor şi adeverinŃelor de către autorităŃile 
publice centrale şi locale aprobată de Legea 
nr.223/2002. 

14. DIRECłIA 
INVESTIłII 

- H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al primarului general; 
- Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 114/1996; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinŃelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului lucrărilor 
publice, transporturilor şi locuinŃelor pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcŃii; 
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- HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea în construcŃii; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia; 
- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică, contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HGR nr. 273/1994 privind regulamentul de 
recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii 
aferente acestora; 
- HGR nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2006; 
- Ordinul ANRMAP nr. 155/2006; 
- HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică din OUG nr. 
34/2006; 
- OUG nr. 123/2000 privind modificarea Legii nr. 
35/1994 privind timbrul literar, teatral, muzical, 
folcloric şi al artelor; 
- HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului 
cadru al documentaŃiei tehnico - economice aferente 
investiŃiilor publice, precum şi a structurii 
metodologice de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiŃii şi lucrări de investiŃii;  
- Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea 
„InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 
nr. 28/2008"; 
- OG nr. 20/1994 privind expertizarea tehnică a 
clădirilor de locuit din mun. Buc., republicată; 
- HG nr. 1364/2001 privind normele 
metodologice de aplicare a OG nr. 20/1994; 
- OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de 
locuit multietajate; 
- Legea nr. 260/2006 privind aprobarea OUG nr. 
187/2002 pentru modificarea OUG nr. 174/2002; 
-  Normele de aplicare prin HGR nr. 1735/2006 
privind modificarea anexei la HG nr. 1070/2003 
pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr. 174/2002 privind instituirea 
măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor 
clădiri de locuit multietajate 

15. DIRECłIA 
ÎNVĂłĂMÂNT 

- H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al primarului general; 
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16. DIRECłIA CULTURĂ - H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al primarului general 

17. DIRECłIA 
DEZVOLTARE 

TURISM 

- H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea nr. 
de posturi, statului de funcŃii şiregulamentul de 
organizare şi funcŃionare aleaparatului de 
specialitate al primarului general;  
- OG nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităŃii de turism în România, cu 
modificările şi completările ulterioare 

18. DIRECłIA BUGET - H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al primarului general 

19. DIRECłIA VENITURI - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
cornpjejările ulterioare 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală; 
 - Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; - 
H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al primarului general; - 
H.C.G.M.B. nr. 210/1999 privind constituirea unor 
compartimente de specialitate  urmare aplicării 
prevederilor H.G. nr. 333/29.04.1999;  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcŃii, republicată; cu 
modificările ulterioare; 
- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991; Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi   
completările ulterioare; 
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- Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcŃionarilor publici; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenŃiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcŃiilor 
existente, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

20. DIRECłIA ACHIZIłII, 
CONCESIONĂRI, 

CONTRACTE 
 

- Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici, republicată; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcŃionarilor publici, republicată;  
- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune de 
servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, 
modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007 
şi O.U.G. nr. 94/2007;  
- Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică din OUG 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; 
- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 
30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziŃie publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 942/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 
nr.30/2006 privind funcŃia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziŃie publică;  
- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2005 
privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice, 
aprobată prin Legea nr.111/2006;  
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- Hotărârea de Guvern nr. 525/30.05.2007 
privind organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii 
NaŃionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
AchiziŃiilor Publice; 
- Hotărârea de Guvern nr. 782/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al Consiliului NaŃional de SoluŃionare 
a ContestaŃiilor; 
- Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind 
aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1660/2006 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 
publica prin mijloace electronice din OUG 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; 
- Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 183/2006 privind 
aplicarea dispoziŃiilor referitoare la contractul de 
publicitate media; 
- Legea nr. 346/2004 privind stimularea 
înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.C.G.M.B. nr. 18/2007 privind 
achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de 
locuinŃe de la persoane fizice sau juridice, 
modificata prin H.C.G.M.B. nr. 380/2008; 
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în 
mediul de afaceri,prevenirea şi sancŃionarea 
prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu 
modificării şi completările ulterioare 
- Legea nr. 477/2004 privind codul de 
conduită a personalului contractual din autorităŃile 
şi instituŃiile publice; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- H.C.G.M.B. nr. 211/2006 privind aprobarea 
metodologiei de evaluare a terenurilor aparŃinând 
domeniului public si privat al municipiului 
Bucureşti şi a documentaŃiei cadru de elaborare 
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a ofertelor pentru procedurile de concesionare;  
- H.C.G.M.B. nr. 275/2006 pentru modificarea 
anexei nr. 2 din HCGMB nr.211/2006, privind 
aprobarea "metodologiei de evaluare a 
terenurilor aparŃinând domeniului public si privat 
al municipiului Bucureşti si a documentaŃiei cadru 
de elaborare a ofertelor pentru procedurile de 
concesionare";  
- 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; 
 - Hotărârea de Guvern nr. 658/1992 privind 
aprobarea „Normelor tehnice de evaluare privind 
vânzarea de locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie 
construite din fondurile statului şi din fondurile 
unităŃilor economice sau bugetare" şi a 
„CondiŃiilor privind organizarea licitaŃiilor de 
vânzare a clădirilor de locuit şi a spaŃiilor cu altă 
destinaŃie din cadrul acestora, precum şi a 
locuinŃelor construite din fondurile unităŃilor 
economice şi bugetare";  
- Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor 
de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, 
precum şi a celor din patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1341/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor 
de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, 
precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local; 
- Hotărârea de Guvern nr. 441/1991 privind unele 
măsuri pentru finalizarea construcŃiilor începute şi 
neterminate pana la data de 01 iulie 1991;  
- Hotărârea de Guvern nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaŃii cu destinaŃia 
dedeafeinete medicale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- H.C.G.M.B. nr.187/2004 privind concesionarea, 
fără licitaŃie publică, a unor spaŃii cu destinaŃia de 
cabinete medicale; 
- Ordinul al ministrului sănătăŃii şi al ministrului de 
stat, ministrul administraŃiei şi internelor nr. 
946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru 
al contractului de concesiune încheiat în temeiul 
H.G.nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spaŃii cu destinaŃia de cabinete medicale; 
- H.C.G.M.B. nr.32/1994 privind organizarea, 
exploatarea şi utilizarea spaŃiilor de parcare 
publică de pe teritoriul municipiului Bucureşti; 
- D.P.G.nr. 888/01.08.2002  privind  modificarea 
D.P.G. nr. 766/11.07.2002; 
- H.C.G.M.B. nr. 32/2007 privind reglementarea 
raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă 
destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în 
administrarea CGMB precum şi abrogarea 
HCGMBnr. 215/2006 şi HCGMB nr. 248/2006; 
 -OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor 
proprietate privată a statului sau a unităŃilor 
administrativ-teritoriale cu destinaŃia de cabinete 
medicale, precum şi a spaŃiilor în care se 
desfăşoară activităŃi conexe actului medical; - 
H.C.G.M.B. nr. 297/2008 privind aprobarea listei 
spaŃiilor proprietate privată a Municipiului 
Bucureşti, cu destinaŃie de cabinete medicale, 
supuse vânzării în condiŃiile OrdonanŃei de 
UrgenŃă a Guvernului nr. 68/2008; 
-  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenŃei în exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 
corupŃiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 

21. DIRECłIA 
MANAGEMENTUL 

CREDITELOR 
EXTERNE 

 

- Legea nr. 215 administraŃiei publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 273 privind finanŃele publice locale 
din 29.06.2006; 
- Legea nr.188 privind statutul funcŃionarilor 
publici cu modificările şi completările ulterioare; 
-  
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- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi combaterea corupŃiei; 
- Legea datoriei publice nr. 313 din 
28.06.2004; 
- HG nr. 2415/2004 privind aplicarea 
prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004; 
OUG nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale 
cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită 
a funcŃionarilor publici, republicată; 
- OUG nr. 64/2007 privind datoria publică; 
- HG nr. 1.470/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 
de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică; 
- HG nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările 
şi completările ulterioare (HG nr. 145/2008); 
- OUG 44/2005 privind emisiunea din anul 
2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare 
denominate în EUR; 
- HG nr. 811/2006 privind finanŃarea din 
bugetul Ministerului Integrării Europene a 
asistenŃei tehnice pentru pregătirea de proiecte 
de investiŃii publice, finantabile prin Programul 
OperaŃional Regional 2007-2013; 
- Ordinul Ministrului Integrării Europene nr. 
787/2006 privind aprobarea Procedurilor de 
implementare, monitorizare şi evaluare a 
subprogramului „AsistenŃă tehnică pentru 
pregătirea de proiecte, finantabile prin Programul 
OperaŃional Regional 2007'-2013."; 
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Programul OperaŃional Regional 2007-2013 
din iunie 2007; 
- Documentul Cadru de implementare al POR 
din august 2007; 
- HG nr. 1.424/2004 privind aprobarea 
Programului multianual "AsistenŃă tehnică pentru 
sprijinirea autorităŃilor administraŃiei publice 
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locale în pregătirea tehnică a proiectelor de 
investiŃii publice, finanŃate prin Programul 
operaŃional regional 2007-2013", şi finanŃarea 
acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor; 
- OUG nr. 37/2004 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar; 
- ORDIN MEF nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
înregistrarea şi raportarea datoriei publice. 
 

22. DIRECłIA 
FINANCIAR 

CONTABILITATE 
 

- Legea nr. 82/1982 privind contabilitatea, 
republicată cu modificările şi completările 
ulterioare prin Legea nr. 420/2004, OG nr. 
70/2004; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat 
pe anul 2008; 
- OUG nr. 112/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 

23. DIRECłIA 
ADMINISTRATIV 
TRANSPORTURI 

- H.C.G.M.B. nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentul de organizare şt funcŃionare ale 
aparatului de specialitate al primarului general. 

24. DIRECłIA 
ASISTENTĂ 
TEHNICĂ ŞI 
JURIDICĂ 

 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcŃionarilor publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a 
funcŃionarilor publici republicată; 
- HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentului de organizare şi funcŃionare   ale 
aparatului de specialitate al Primarului General; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa 
decizională în administraŃia publică; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- HG. nr. 123/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.   
544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public;  
- Legea nr. 144/2007 privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de 
Integritate; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei; OTA 
nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale; 
- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali;  
- HCGMB nr. 137/2005 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcŃionare a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă şi elaborarea actelor normative 
republicată cu modificările şi completările 
ulterioarere; 
- OT- OTA nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor; 
- OTU nr. 27/2003 privind procedura tacită; 
- Legea nr. 16/1996 a Arhivelor NaŃionale. 

25. DIRECłIA 
ADMINISTRAłIE 

PUBLICĂ 

- HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
regulamentului de organizare şi funcŃionare   ale 
aparatului de specialitate al Primarului General; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 16/1996; 
- Legea nr. 358/2002; 
- Legea nr. 60/1991, republicată. 

26. DIRECłIA AUDIT 
PUBLIC INTERN 

- Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public 
intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 953 din 
24 decembrie 2002; 
- OGR nr. 37/2004 pentru modificarea şi 
completarea reglementărilor privind auditul intern, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 31 
ianuarie 2004; 
- OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea auditului 
public intern, publicat în Monitorul Oficial al 
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României nr. 130 şi nr. 130 bis/2003; 
- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea 
Codului privind conduita etica a auditorului intern; 
- ORDIN nr. 1702 din 14.11.2005 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi 
exercitarea activităŃii de consiliere; 
- Normele metodologice de exercitare a 
activităŃii de audit la nivelul P.M.B avizate de 
DGFPB -Serviciul de audit prin adresa   
nr.11855/28.06.2004 şi aprobate de Primarul  
General prin dispoziŃia nr.564/26.07.2004. 

27. DIRECłIA 
MAMAGEMENTUL 

RESURSELOR 
UMANE 

 

- Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată; 
- HCGMB nr. 62/2007 privind aprobarea 
organigramei a aparatului de specialitate al 
Primarului General; 
- HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare   
ale aparatului de specialitate al Primarului 
General; 
- D.P.G nr. 472/2007 privind aprobarea 
Regulamentului Intern al instituŃiei; 
- Legea nr.188/1999 privind statutul 
funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcŃionarilor publici; 
- H.G. nr. 775/1998 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a 
salariilor de bază între limite şi a normelor de 
evaluare a performanŃelor profesionale 
individuale pentru personalul angajat în 
structurile administraŃiei publice locale şi în 
serviciile publice din subordinea acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea OrdonanŃei 
Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariate şi a altor 
drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea 
în vigoare a legii funcŃionarilor publici, precum şi 
creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor 
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publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 232/2007 şi pt. acordarea unor creşteri 
salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008; 
- O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de 
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit OUG nr. 24/12000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III 
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi 
a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 
funcŃii de demnitate publică, precum şi unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi 
a altor drepturi ale personalului contractual 
salarizat prin legi special. 

28. DIRECłIA JURIDIC, 
CONTENCIOS Şl 

LEGISLAłIE 

- Regulamentul de organizare şi funcŃionare, 
aprobat prin HCGMB nr. 83/2007; 
- Regulamentul de ordine interioară; 
- Manualul de management al calităŃii; 
- Manualul de management al mediului 

29. DIRECłIA 
INSPECłIE Şl 

CONTROL 
GENERAL 

- HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare   
ale aparatului de specialitate al Primarului 
General; 
- Legea 50/1991 - republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcŃii; 
- Legea 180/2002 privind aprobarea   (privind 
regimul juridic al contravenŃiilor; 
- HCGMB nr. 3/1995 privind aprobarea 
Normelor pentru ocuparea temporară a   
terenurilor aparŃinând domeniului public al 
municipiului Bucureşti pentru executarea de 
lucrări tehnico-edilitare; 
- HCGMB nr. 16/1994 privind aprobarea 
Normeior pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuŃia lucrărilor tehnico-
edilitare de pe teritoriulmMunicipiului Bucureşti - 
Modificat prin HCGMBnr. 360/2001; 
- HGMB nr. 147/2005 privind aprobarea 
Normelor de salubritate şi normele de igienizare 
ale municipiului Bucureşti; - Modificat prin 
HCGMB nr. 360/2001; 
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- HCGMB nr. 57/1996 privind aplicarea de 
sancŃiuni pentru afişajul ilegal - Modificat prin 
HCGMB nr. 360/2001; 
- HCGMB nr. 360/2001 privind modificarea 
cuantumurilor unor sancŃiuni contravenŃionale 
prevăzute în hotărâri al CGMB; 
- HCGMB nr. 109/2004 privind aprobarea unor 
măsuri de protecŃie a mediului şi a infrastructurii 
urbane în municipiul Bucureşti; 
- HCGMB nr. 133/2004 privind adoptarea 
măsurilor pentru realizarea acŃiunilor de 
efectuare şi păstrare a curăŃeniei în municipiul 
Bucureşti, 
- HCGMB nr. 134/2004 privind circulaŃia 
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri 
şi a utilajelor cu masa totală maximă admisă mai 
mare de 5t în mun. Bucureşti; 
- Legea 148/2000 privind publicitatea, 
modificată şi completată prin Legea 
283/15.05.2002; 
- Legea 98/1994, cu completările şi 
modificările ulterioare privind stabilirea şi 
sancŃionarea contravenŃiilor la Normele legale de 
igienă şi sănătate publică (modificată prin 
OrdonanŃa nr. 108/1999 - MO 429/31.08.1999, 
modificată prin OrdonanŃa nr. 103/2000 - MO 436 
bis/31.08.2000); 
- OrdonanŃa nr. 27/2002 privind modul de 
soluŃionare a petiŃiilor; 
- HGR nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de 
construcŃii şi instalaŃiile aferente acestora; 
- OUG nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, 
modificată şi completată cu Legea 
265/29.06.2006; 
- OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
modificată şi completată cu OUG nr. 61/2006; 
- HG nr. 856/2002 privind evidenŃa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile inclusiv deşeurile periculoase; 
- Legea 349/2002 privind prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din 
tutun, modificată şi completată cu: Legea 
275/2003, Legea 90/2004, OUG nr. 58/2006; 
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- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
- Ordin nr. 775/1998 pentru 
aprobareaNormelor generale de prevenire şi 
stingere 
- Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi asigurarea 
activităŃii de evacuare în situaŃii de urgenŃă; - 
Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi 
completarea Ordinului Ministrului AdministraŃiei şi 
Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea 
DispoziŃiilor generale privind instruirea salariaŃilor 
în domeniul situaŃiilor de urgentă ISO SREN 
9000/2001, 
- ISO SREN 14001/2005; Legea 215/2001 
privind administraŃia publica locala; 
- Legea 188/1999 privind statutul funcŃionarilor 
publici; 
- Legea nr. 12/1990 republicata privind 
protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi 
comerciale ilicite; 
- OUG nr. 126/1998 pentru modificarea Legii 
nr. 12/1990 privind protejarea populaŃiei 
împotriva unor activităŃi comerciale ilicite;  
- Legea nr. 31/2004 pentru modificarea şi 
competarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea 
şi desfăşurarea adunărilor publice;  
- Legea nr. 61/1991, republicată pentru 
sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
- Legea nr. 2/2000 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 61/1991, republicată pentru 
sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
- OUG nr. 55/1994 privind majorarea limitelor 
minime ale amenzilor contravenŃionale stabilite 
prin acte normative aflate în vigoare la 
01.06.1994; 
- Legea 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; 
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- OUG nr. 44/1997 privind transporturile 
rutiere; OUG nr. 86/2001 privind serviciile de 
transport local public de călători; 
- OUG nr. 3/2002 privind organizarea şi 
funcŃionarea serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 
- Legea nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere actualizată 
până la 03.08.2007; 
- OUG nr. 42/2003 privind organizarea şi 
funcŃionarea serviciilor de iluminat public;  
- Legea nr. 252/2003 privind regjstrul unic de 
control; 
- Legea 112/1995 privind reglementarea 
situaŃiei juridice a unor imobile cu destinaŃia de 
locuinŃe, trecute în proprietatea statului; 
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989; 
- OUG nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor 
şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de 
locuinŃe; 
- OUG 85/2001 privind organizarea şi 
funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari; 
Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OGR 
99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaŃă; 
- OUG 87/2001 privind serviciile publice de 
salubrizare a localităŃilor aprobata prin Legea nr. 
139/01.04.2002; 
- HCGMB nr. 690/1995 privind unele măsuri 
de igienizare a municipiului Bucureşti şi a unor 
localităŃi din Sectorul Agricol Ilfov; 
- DPG nr. 888/2001 privind situaŃia spaŃiilor cu 
altă destinaŃie; 
- HCGMB nr. 124/2008 privind aprobarea 
strategiei de parcare pe teritoriul mun. Buc.; 
- HCGMB 59/1997 privind reglementarea 
raporturilor contractuale pentru spaŃiile cu altă 
destinaŃie aflate în administrarea CGMB; 
- HCGMB 212/2000 privind protejarea prin 
împrejmuire a terenurilor virane de pe raza 
municipiului Bucureşti; 
- HCGMB nr. 234/2000 privind normele de 
organizare şi efectuare a transportului rutier 
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public de persoane prin servicii regulate cu 
autobuze şi microbuze pe teritoriul municipiului 
Bucureşti; 
- HCGMB nr. 235/2000 privind parcarea 
autovehiculelor grele pe teritoriul municipiului 
Bucureşti; 
- HCGMB nr. 10/2001 privind protecŃia 
spaŃiilor verzi de pe teritoriul municipiului 
Bucureşti; HCGMB nr. 156/2001 privind 
aprobarea normelor privind desfăşurarea 
transportului în comun în mijloacelor de transport 
a RATB şi modul de sancŃionare a abaterilor 
săvârşite;  
- HCGMB nr. 40/2002 privind separarea 
consumurilor de apă rece, apă caldă şi căldură 
ale agenŃilor economici şi instituŃiilor publice care 
au branşamente şi racorduri comune cu 
asociaŃiile de locatari/proprietar 
- HCGMB 169/2003 privind stabilirea 
număruluimaxim de autorizaŃii şi a condiŃiilor 
necesare pentru asigurarea continuităŃii serviciilor 
de transport în regim de taxi pe   teritoriul 
municipiului Bucureşti; 
- HCGMB nr.114/2004 privind interzicerea 
circulaŃiei vehiculelor în parcurile şi grădinile 
publice din municipiul Bucureşti; 
- HCGMB nr. 118/2004 privind exercitarea 
activităŃii de comercializare pe principalele reŃele 
stradale; 
- HCGMB 126/2004 privind condiŃiile de 
refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe 
teritoriul municipiului Bucureşti; 
- ORD 163/2007 pentru aprobarea   
Normelor Generale pentru Apărarea contra 
Incendiilor; 
- OrdonanŃa nr. 61 pentru sancŃionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieŃuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice actualizată până 
la 22.09.2004; 
- - O.G. nr. 32 privind organizarea şi 
funcŃionarea serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare 

30. DIRECłIA 
STRATEGIE Şl 

ANALIZĂ 

- Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 63, alin. (3), lit. a şi c ; 
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DOCUMENTE - Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare art. 41 şi 42 ; 
- HCGMB nr. 122/2004 privind elaborarea 
Planului Strategic de Dezvoltare a Municipiului 
Bucureşti; 
- HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea 
numărului de posturi, statului de funcŃii şi 
Regulamentului de Organizare  şi   FuncŃionare   
ale   aparatului  de specialitate al Primarului 
General, partea a III- a ; 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită 
a funcŃionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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Anexa nr. 10 

 

Modalitate de contestare 

 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 

544/2001 şi ale art. 36 din H.G. nr. 123/2002, persoana care se 

consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind 

liberul acces la informaŃiile de interes public, aceasta poate face 

plângere la secŃia de contencios administrativ a tribunalului de pe 

rază teritorială a sediului instituŃiei. Plângerea se face în termen 

de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din 

Legea nr. 544/2001. 
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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 10.05.2010 - 09.08.2010 

 

 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 10.05.2010-09.08.2010. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

10.05.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 67 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.61/2010 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "StaŃia de 

Epurare a apelor uzate a municipiului Bucureşti precum şi a Actului 

adiŃional nr. 3 Ia Contractul de Lucrări încheiat cu Holding AKTOR -

ATHENA SA", înregistrat la Primăria Municipiului Bucureşti sub 

nr.3173 din 11 decembrie 2006 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia ProtecŃia 

Mediului şi EducaŃie Eco - Civică - Unitatea de Implementare a 

Proiectului ISPA; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor Memorandumului de FinanŃare, semnat 

între Comisia Europeană şi Guvernul României, referitor la 

asigurarea co-finanŃării Măsurii ISPA nr. 2004/ RO/16 /P / PE/ 003; 

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

art. 45 alin. (2) din Legea 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. l Articolul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 61/2010 se 

modifică şi va avea următorul conŃinut: 

 „Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze încheierea Actului AdiŃional nr. 3 la 

Contractul de Lucrări încheiat cu S.C. AKTOR S.A. - ATHENA 

S.A., ca urmare a transmiterii oficiale către Comisia Europeană a 

Amendamentului la Memorandumul de FinanŃare aferent Măsurii 

ISPA 2004/ RO/16/P/PE/003, confirmată de Ministerul FinanŃelor 

Publice prin adresa nr. 581649/ 22.03.2010." 

 Art. ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 61/ 2010 

rămân neschimbate. 

 Art. lll 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 

10.05.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti,10.05.2010 

Nr. 68 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea situaŃiilor financiare centralizate ale Municipiului 

Bucureşti, activitatea proprie, pe anul 2009 

 

 Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 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 Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. 

(2) 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: 

 

Articol unic. Se aprobă situaŃiile financiare centralizate ale 

Municipiului Bucureşti, activitatea proprie, pe anul 2009, conform 

anexelor 1 – 27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



107 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 69 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar pe anul 2009 

 

 Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 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;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. 

(2) 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: 

 

Articol unic. Se aprobă contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2009, conform 

anexelor 1 – 12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 70 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind interzicerea în Municipiul Bucureşti a inscripŃiilor 

caligrafiate sau a imaginilor pictate sau gravate de tip graffiti pe 

pereŃii imobilelor sau alte suprafeŃe publice sau private 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

InspecŃie şi Control General; 

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În baza prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancŃionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieŃuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

85 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 interzic în Municipiul Bucureşti desenarea sau 

aplicarea inscripŃiilor caligrafiate sau a imaginilor pictate sau 

gravate de tip graffiti pe pereŃii imobilelor sau alte suprafeŃe 

publice sau private. 

Art. 2 Fac excepŃie de la prevederile art.1, spaŃiile special 

amenajate în acest scop în parcurile şi grădinile publice aflate în  

administrarea instituŃiilor publice de interes local ale municipiului 

Bucureşti sau ale Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6. 

Art. 3 În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri, administratorii parcurilor şi grădinilor publice, vor 

identifica, amenaja, dota corespunzător şi întreŃine zonele în care 

să se poată manifesta persoanele cu aptitudini în acest domeniu. 

Art. 4 Primarii sectoarelor 1-6 pot identifica şi administra şi 

alte suprafeŃe publice sau private destinate aceluiaşi scop în 

funcŃie de nivelul solicitărilor. 

Art. 5 Nerespectarea prevederilor art.1 se sancŃionează 

potrivit prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancŃionarea faptelor 

de încălcare a unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, dacă faptele nu sunt comise în condiŃii care potrivit 

legii penale să fie considerate infracŃiuni. 

Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primarii sectoarelor 
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1-6, instituŃiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti şi 

ale Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 care au în administrare 

parcuri şi grădini publice, DirecŃia Generală de PoliŃie a 

Municipiului Bucureşti şi PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de 

zile de la adoptare. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 71 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aderarea Municipiului Bucureşti la campania mondială a 

ComunităŃii Sant'Egidio, Oraşe pentru ViaŃă – Oraşe împotriva 

pedepsei cu moartea 

 

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 

Cultură; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei 

învăŃământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) 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 Municipiul Bucureşti aderă şi susŃine campania 

mondială a ComunităŃii Sant'Egidio, Oraşe pentru ViaŃă – Oraşe 

împotriva pedepsei cu moartea. 
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Art. 2 Se aprobă declararea zilei de 30 noiembrie, Ziua 

pentru ViaŃă – Ziua împotriva pedepsei cu moartea. 

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 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 72 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea, fără licitaŃie publică, a unui teren situat în 

Str. Polonă nr. 37A, sector 1, în suprafaŃă de 65 mp., teren 

aparŃinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar 

realizării unei secŃiuni dintr-un imobil cu funcŃiunea de spaŃii 

comerciale, birouri şi locuinŃe 

  

 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 - 

DirecŃia Administrare Patrimoniu, DirecŃia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare  şi ale art. 15 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 235/2008 privind aprobarea unui Plan Urbanistic 
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de Detaliu pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD str. M. Eminescu nr. 62-64 / str. Polonă nr. 37; 

 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 (1) Se aprobă concesionarea fără licitaŃie publică a 

imobilului – teren de construcŃii – situat în Str. Polonă nr. 37A, 

sector 1 – conform planului anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre - în suprafaŃă de 65 mp., în favoarea S.C. 

CELERITAS TRANSLATIONS GRUP S.R.L. 

 (2) Terenul, domeniul privat al Municipiului Bucureşti, ce 

face obiectul concesionării este identificat în C.F. Bucureşti sub 

nr. 97160, având nr. cadastral 26658 şi este necesar societăŃii 

pentru realizarea unei secŃiuni dintr-un imobil cu funcŃiunea de 

spaŃii comerciale, birouri şi locuinŃe.  

 (3) Acest teren nu constituie rezervă pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 

247/2005. 

 Art. 3 RedevenŃa anuală, calculată conform Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 211/2006, 

modificată, este de 18.564 ron/an, reprezentând 4.343 EURO/an, 
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aceasta urmând să fie actualizată la cursul de schimb valutar, 

stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai 

mică decât redevenŃa aprobată prin prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Durata concesionării este de 49 de ani. 

 Art. 5 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin 

DirecŃia Generală de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – 

DirecŃia Administrare Patrimoniu va încheia contractul de 

concesiune, iar DirecŃia Generală Economică – DirecŃia Venituri 

va răspunde de încasarea redevenŃei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 73 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii „ÎmbunătăŃirea reŃelei stradale locale şi 

extinderea reŃelei de tramvai necesare dezvoltării Complexului 

Coloseum” 
 

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 de transporturi şi infrastructură 

urbană şi raportul Comisiei economice, buget, finanŃe 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. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „ÎmbunătăŃirea reŃelei stradale locale şi 
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extinderea reŃelei de tramvai, necesare dezvoltării Complexului 

Coloseum”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 FinanŃarea investiŃiei 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 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 74 
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ANEXĂ 

LA H.C.G.M.B. NR. 74/2010 
 

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI 
ai obiectivului de investiŃii 

,,ÎmbunătăŃirea reŃelei stradale locale 
şi extinderea reŃelei de tramvai necesare dezvoltării 

Complexului Coloseum” 
 
 LEI (CU TVA) EURO (CU TVA) 
1.  VALOAREA TOTALĂ 

A INVESTIłIEI 
54.043.862 13.095.193 

Curs valutar 4.1270 
Lei/Euro (februarie 2010) 

  

2. DURATA INVESTIłIEI 12 luni  
3. EŞALONAREA 

INVESTIłIEI 
  

 LEI (CU TVA) EURO (CU TVA) 
- ANUL I 54.043.862 13.095.193 
4. CAPACITĂłI   

Lucrări de drum  
Şoseaua Chitila 1319,00 m 
Structura rutieră 
nouă 

27.190,00 mp 

Ranforsare 
sistem rutier 
existent 

25.570,00 mp 

Strada Godeanu  
Structura rutieră 10.290,00 m 
   
Pasaj subteran 1   
- rampe pasaj 240,00 m 
- pasaj 90,40 m 
Pasaj subteran 2   
- rampe pasaj 234,00 m 
- pasaj 70,54 m 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.32/20.02.2007 

pentru 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 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

248/2006 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice - DirecŃia de AchiziŃii, Concesionari si 

Contracte; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere dispoziŃiile Legii nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 modificarile şi completările 

ulterioare.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Hotărârea C.G.M.B. nr.32/20.02.2007 pentru 

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 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 

248/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:   

Art. II Anexa nr. 2 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut 

în anexa nr. 1 (contract de închiriere - cadru) la prezenta hotărâre. 

Art. III Anexa nr. 3 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut 

în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. IV Anexa nr. 4 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut 

în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. V Articolul nr.15 se modifică şi va avea  urmatorul 

cuprins: 

,,Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi instituŃiilor publice care 

au în administrare spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, 

aflate în administrarea Consiliului General al   Municipiului 

Bucureşti”. 

Art. VI Au dreptul să funcŃioneze în spaŃiile comerciale 

închiriate, beneficiarii cu brevet ai Legii nr.341/2004, atât ca 

persoane fizice autorizate, precum şi în cadrul unor societăŃi 

comerciale în care aceştia sunt asociaŃi sau acŃionari, sau in baza 

unor contracte de asociere încheiate cu orice persoană juridică ori 

persoană fizică autorizată. 

Art. VII Vânzarea spaŃiilor către beneficiarii Legii  341/2004 

să se facă conform prevederii de la art. 5 alin.1 lit. C din Legea nr. 
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341/2004, coroborat cu art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 

1412/2004 iar nu conform Legii 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 

cu altă destinaŃie,  în acest sens Primarul General va trebui să 

stabilească condiŃiile aducerii la îndeplinire a acestei  prevederi.   

Art. VIII Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr.32/20.02.2007 

ramân neschimbate. 

Art. IX Anexele nr. 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. X Se abrogă art. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 242/2005. 

Art. XI 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 

10.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea 

prezentei conform opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 10.05.2010 

Nr. 75 
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ANEXA NR. 1  

la H.C.G.M.B. 75/2010 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

SpaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă 

- cadru - 

  

Încheiat astăzi....................în baza Procesului-Verbal de 

negociere nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

I .PĂRłILE CONTRACTANTE 

 Municipiul Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina 

Elisabeta Nr, 47, Sector 5. cod fiscal 4267117, reprezentat prin 

Prof. Dr. Sorin Mircca Oprescu, având funcŃia de Primar 

General,în calitate de LOCATOR 

şi  

 Societatea Comercială......................................cu sediul în 

Bucureşti,.......................telefon.............înmatriculată la Registrul 

ComerŃului sub nr...............certificat de înregistrare fiscală 

nr.............................cu contul nr........................deschis 

la....................reprezentată prin............................... în calitate de 

LOCATAR, 

- persoană fizică beneficiară a Legii 341/2004 (cu toate 

datele de identificare) 

au convenit să încheie prezentul contract de închiriere. 
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//. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Art. 2 Municipiul Bucureşti în calitate de LOCATOR 

închiriază, iar ...........în calitate de LOCATAR ia cu chirie spaŃiul 

cu altă destinaŃie construit în suprafaŃă de..........mp, compus 

din........mp. construit şi terenul aferent în suprafaŃă de..... mp, 

situat în Bucureşti,.........................folosit pentru activitatea 

de.................. 

 Art. 2.1 SpaŃiul cu altă destinaŃie, închiriat, va fi folosit 

exclusiv pentru desfăşurarea de către locatar a activităŃii 

de...................DestinaŃia pentru care a fost închiriat spaŃiul va 

putea fi schimbată numai cu acordul prealabil al LOCATORULUI. 

Obiectul de activitate al activităŃii LOCATARULUI poate fi 

schimbat în raport cu nevoile acestuia pentru a produce profit, dar 

cu înştiinŃarea LOCATORULUI despre această situaŃie, urmând 

ca acesta să modifice cuantumul chiriei şi legalitatea activităŃii 

desfăşurate. 

 Art. 2.2 Predarea-primirea spaŃiului este consemnată în 

procesul-verbal, semnat de ambele părŃi, anexă la prezentul 

contract. 

 

///. DURATA CONTRACTULUI 

 Art. 3 Durata contractului de închiriere este de 5 ani, cu 

începere de la data semnării şi înregistrării contractului la DirecŃia 

de AchiziŃii, Concesionari şi Contracte. 

 Contractul va fi prelungit de părŃile contractante, prin act 

adiŃional încheiat înainte de expirarea termenului prevăzut în 



126 
 

contract; în cazul în care niciuna dintre părŃi nu cere prelungirea 

ori rezilierea contractului, se va considera că, în aceste condiŃii 

intră în vigoare relocaŃiunea tacită până când, una dintre părŃi 

cere în scris modificarea termenilor contractuali. 

 

IV. DEFINIłII 

 Art. 4. În prezentul contract următorii termeni vor fi 

interpretaŃi astfel: 

a) contract - prezentul contract de închinere, cu toate anexele şi 

orice acte care prin efectul legii sau prin voinŃa părŃilor exprimată 

în scris fac parte integrantă din contract. 

b) locator şi locatar - părŃile contractante, astfel cum sunt acestea 

denumite în prezentul contract; 

 Locator - parte în contractul de închiriere care se obligă să 

transmită folosinŃa unui lucru sau să presteze unele servicii sau 

să execute o lucrare în schimbul unei chirii, respectiv Municipiul 

Bucureşti. 

 Locatar - parte în contractul de închiriere care beneficiază 

de folosinŃa unui lucru sau de prestarea unor servicii sau de 

executarea unei lucrări în schimbul unei chirii. 

c)preŃul închirierii - chiria + TVA-ul plătite pentru folosirea spaŃiului 

cu altă destinaŃie construit şi a terenului aferent. 

d)forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, 

care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
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considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, 

inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca 

urmare a unei carantine embargo, enumerarea nefiind exhaustivă 

ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃa majora un eveniment 

asemenea celor de mai sus. care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor 

uneia din părŃi. 

c) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 

 

V. PREłUL ŞI PLATA CHIRIEI 

 Art. 5. PreŃul închirierii - chiria - pentru folosirea spaŃiului cu 

altă destinaŃie construit şi a terenului aferent este 

de..........EURO/lună (exclusiv T.V.A:), conform anexei nr...........la 

H.C.G.M.B. nr..........dar nu mai puŃin de..............echivalentul în 

lei la cursul BNR din data înregistrării contractului. 

 La preŃul închirierii-stabilit mai sus se va aplica cota de TVA 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 5.1.Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu până la 

data de 10 a lunii (inclusiv), pentru luna în curs, plătibili în lei la 

cursul oficial la data efectuării plaŃii, dar nu mai puŃin decât cursul 

BNR precizat la art. 5.  

 Eliberarea facturii se va face după achitarea preŃului 

închirierii. 

 Art. 5.2. Pentru prima lună plata chinei se va face până la 

data de 30 ale lunii în curs. 
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 Art. 5.3. Plata chiriei se va face prin conturile AdministraŃiei 

Fondului Imobiliar şi LOCATARULUI, comunicate în scris reciproc 

de părŃile, contractante. 

 În cazul în care întârzierile depăşesc 60 de zile de la data 

scadentă, pe lângă sancŃiunile prevăzute la art. 5.4. contractul se 

consideră desfiinŃat de plin drept fără îndeplinirea vreunei 

formalităŃi prealabile şi fără intervenŃia instanŃelor judecătoreşti, 

locatarul având obligaŃia să elibereze necondiŃionat spaŃiul‚ şi să-l 

predea Locatorului cu proces -verbal. 

 Art. 5.4. Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la art. 

5.1 şi 5.2 în cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, LOCATARUL 

datorează penalităŃi de întârziere stabilite astfel în cuantum de 

0,5% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua, imediat 

următoare scadenŃei obligaŃiei de plată, până la achitarea 

integrală a debitului datorat; 

 Art. 5.5. Totalul penalităŃilor de întârziere datorate de către 

LOCATAR poate depăşi valoarea debitului neachitat sau achitat 

cu întârziere. 

 Art. 5.6 Neutilizarea spaŃiului în anumite perioade ale anului 

din motive dependente de locatar, nu exclude plata chiriei pentru 

aceste perioade. 

 Art. 5.7 În cazul în care locatarul nu predă locatorului, cu 

proces -verbal, în termen de 3 (trei) zile de la notificarea privind 

eliberarea spaŃiului ca urmare a rezilierii contractului, obligaŃiile 

de plată privind chiria şi penalităŃile aferente curg în continuare 

până la data la care se semnează procesul verbal de predare-

primire sau se face evacuarea. 
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VI. OBLIGAłIILE LOCATORULUI 

 Art. 6.Să pună la dispoziŃia LOCATARULUI, cu titlu de 

folosinŃă spaŃiul cu altă destinaŃie în suprafaŃa de........m.p. 

conform schiŃei anexate, situat în ................................................. 

 Art. 6.1. Să controleze periodic modul cum este folosit 

(potrivit destinaŃiei) şi întreŃinut de către LOCATAR spaŃiul 

închiriat, putând rezilia unilateral contractul, în condiŃiile în care 

LOCATARUL nu îl utilizează şi nu îl întreŃine corespunzător. 

 

VII. OBLIGAłUIILE LOCATARULUI 

 Art. 7.1. Să folosească spaŃiul cu altă destinaŃie închiriat 

conform destinaŃiei prevăzută în contract. 

 Art. 7.2. Să plătească preŃul închiderii stabilit la cap. V până 

la termenele prevăzute la art. 5.1 şi 5.2 

Art. 7.3 Să constitue cu titlu de bună execuŃie a clauzelor 

contractuale suma de...............Euro, respectiv.........reprezentând  

contravaloarea preŃului închirierii calculată pentru o perioadă de 

trei luni sub forma de scrisoare de garanŃie bancară sau depozit 

bancar. Această sumă va fi reactualizată anual în funcŃie de 

evoluŃia cursului EURO/RON.  

 GaranŃia de execuŃie se va depune într-un cont special, la o 

bancă agreată de ambele părŃi contractante . 

 Dacă este necesar din suma stabilită mai sus vor fi 

prelevate sumele datorate de LOCATAR în baza prezentului 

contract 



130 
 

 Art. 7.3.1. GaranŃia de buna execuŃie va putea fi eliberată 

numai pe baza unei notificări din partea Primăriei Municipiului 

Bucureşti - DirecŃia de AchiziŃii Concesionari şi Contracte către 

banca care a emis scrisoarea de garanŃie sau a constituit 

depozitul bancar la data încetării valabilităŃii prezentului contract 

şi numai după predarea cu proces-verbal a spaŃiului către 

LOCATOR şi achitarea tuturor obligaŃiilor de plată. 

 În caz de neachitare a preŃului închirierii, a utilităŃilor şi a 

majorărilor de întârziere către LOCATAR, la încetarea 

contractului, LOCATORUL este în drept să reŃină din garanŃia de 

bună execuŃie sumele datorate până la concurenŃa acestora. 

 Art. 7.4. Orice îmbunătăŃiri sau lucrări necesare punerii în 

funcŃiune şi întreŃinere a spaŃiului se vor face cu fonduri financiare 

şi forŃe proprii, fără pretenŃia rambursării contravalorii manoperei 

şi a materialelor consumate, la încheierea prezentului contract. 

Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI 

precum şi cu obŃinerea tuturor autorizaŃiilor legale . 

 Art. 7.4.1. Chiriaşul se obligă să execute la timp şi în bune 

condiŃii lucrările de întreŃinere şi reparaŃii inclusiv la părŃile de 

folosinŃă comună ale imobilelor faŃade, învelitoare, centrale 

termice, coloane comune de alimentare cu apă, scurgere, 

instalaŃii electrice şi gaze, etc.) pe cheltuiala sa, fără pretenŃii de 

despăgubire din partea proprietarului. 

 Art. 7.5. Este interzis LOCATARULUI să înstrăineze dreptul 

de folosinŃă prin subînchiriere, asociere, colaborare, locaŃie totală 



131 
 

sau parŃială, inclusiv cesiunea dr de închiriere, unei terŃe 

persoane, cu excepŃia beneficiarilor Legii nr. 341/2004. 

 Art. 7.6. Să comunice în scris LOCATORULUI în termen de 

15 zile, orice modificare a contractului de societate, a statutului, a 

obiectului de activitate, precum şi orice modificare survenită Ia 

"Oficiul Registrului ComerŃului": 

 Art. 7.7. Să nu aducă modificări la structura interioară şi 

exterioară a clădirii fără a obŃine acordul prealabil în scris, al 

LOCATORULUI şi condiŃionat de obŃinerea autorizaŃiilor şi 

avizelor necesare în condiŃiile art. 7.4. 

 Art. 7.8. Pentru lucrările de amenajare, consolidare. 

înfrumuseŃare etc, pe care proprietarul le dispune ori este de 

acord cu ele şi îl obligă pe LOCATAR să contribuie cu o cotă 

parte ori integral, aceste sume să îi fie scăzute din cuantumul 

chinei, pentru o clarificare cât mai exactă a situaŃiei, se va încheia 

o minutâ între LOCATOR şi LOCATAR. 

 Art. 7.8.1. Dacă execuŃia lucrărilor de consolidare necesită 

încetarea activităŃii LOCATARULUI, acesta va evacua spaŃiul ce 

face obiectul contractului pe perioada executării lucrărilor şi va fi 

scutit de plata chiriei prevăzute la art. 5.1. din prezentul contract 

pentru perioada respectivă. 

 Art. 7.9. În situaŃia renunŃării unilaterale, să comunice 

LOCATORULUI cu cel puŃin 30 de ziie înainte de eliberarea 

spaŃiului şi să îl predea în stare de funcŃionare pe bază de 

proces-verbal ( cu toate investiŃiile existente). 

 Art. 7.10 Taxele locale privind spaŃiul, precum şi cheltuielile 

privind utilităŃile consumate sunt în sarcina LOCATARULUI. 
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 Art. 7.11. Neutilizarea spaŃiului cu altă destinaŃie în anumite 

perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu 

exclude plata chiriei pentru aceste perioade. 

 Art. 7.12 La expirarea termenului de închiriere 

LOCATARUL va preda spaŃiul închiriat aşa cum l-a preluat prin 

proces-verbal de predare-primire având obligaŃia de a plăti 

daunele cauzate ca urmare a deteriorării spaŃiului şi a dotărilor 

acestuia. În situaŃia în care se constată că garanŃia de bună 

execuŃie nu acoperă valoarea daunelor provocate, LOCATARUL 

se obligă să achite diferenŃa tara nici o obiecŃie  
 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 Art. 8. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în 

următoarele situaŃii: 

(a) la expirarea duratei stabilite, dacă părŃile nu convin în scris, 

prelungirea acestuia în condiŃiile legii. 

(b) în cazul în care interesul naŃional sau local o impune, prin 

denunŃarea unilaterala de către LOCATOR fără plata vreunei 

despăgubiri . 

(c) la dispariŃia dintr-o cauză de forŃă majoră a bunului închiriat 

sau în cazul imposibilităŃii obiective a LOCATORULUI de a-I 

exploata prin renunŃare, fără plată. 

(d) deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului 

împotriva LOCATARULUI . 

 Art. 9. La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL 

se obligă să elibereze spaŃiul şi să-l predea LOCATORULUI, pe 
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bază de proces - verbal în stare de funcŃionare. În caz contrar, 

obligaŃiile de plată stabilite prin contractul de închiriere curg până 

la efectiva predare sau evacuare a spaŃiului.  

 Art. 10. LOCATARUL are obligaŃia să elibereze spaŃiul la 

notificarea Primăriei Municipiului Bucureşti prin DirecŃia de 

AchiziŃii Concesionări şi Contracte. La încheierea prezentului 

contract, LOCATARUL va da o declaraŃie (angajament de 

evacuare) pe propria răspundere prin care va fi de acord cu 

evacuarea sa necondiŃionată în situaŃia nerespectării clauzelor 

contractuale, declaraŃie care va constituii titlu executoriu de 

evacuare, ce se va anexa la contract, făcând parte din acesta. 

 Art.11 Prezentul contract poate înceta prin acordul scris al 

părŃilor în baza unor motive temeinic justificate, cu condiŃia 

înştiinŃării în scris cu cel puŃin 60 de zile înainte de data încetării. 

 IX. LITIGII 

 Art. 12 Litigiile de orice fel ce decurg din executarea 

prezentului contract de închinere se vor rezolva pe cale amiabilă, 

iar în caz de nerezolvare, sunt de competenŃa instanŃelor 

judecătoreşti române de drept comun.  

 Art. 13. Dreptul aplicabil părŃilor contractuale este dreptul 

român. 
 

 X. FORłA MAJORĂ 

 Art. 14.ForŃa majoră exonerează părŃile de răspundere 

pentru neîndeplinirea totală sau parŃială a obligaŃiilor ce le revin, 

conform prevederilor din contract.  
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 Art. 15. Prin forŃa majoră se înŃelege orice eveniment 

independent de voinŃa părŃilor, imprevizibil şi inevitabil apărut 

după intrarea în vigoare a contractului şi care împiedică părŃile 

să-şi execute integral sau parŃial obligaŃiile contractului. 

 Cazul de forŃă majoră se va comunica celeilalte părŃi de 

partea interesată, în termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, 

urmat de o scrisoare recomandată sau menŃiunea constatării 

evenimentului de acest gen de către organele competente.  

 Art. 16 În condiŃiile în care forŃa majoră conduce la o 

decalare a obligaŃiilor părŃilor mai mare de 6 luni, părŃile se vor 

reuni pentru a hotărî asupra executării clauzelor contractuale în 

viitor. 

 În cazul dispariŃiei sau imposibilităŃii de exploatare din 

cauze obiective a spaŃiului ce face obiectul prezentului contract, 

justificate de părŃi, contractul îşi încetează valabilitatea la 

solicitarea uneia din părŃi. 

XI ACCEPTAREA 

 Art. 17.Subsemnatul .........................reprezentant al S.C. în 

calitate de LOCATAR, declar că am vizitat în detaliu spaŃiul 

prevăzut mai sus şi că accept toate condiŃiile prezentului contract 

de închinere neavând nici o pretenŃie pentru vreo reparaŃie sau 

ameliorare faŃă de ceea ce s-a constatat. 

XI. DISPOZIłII FINALE  

 Art. 18. În cazul apariŃiei unor situaŃii ce impun măsuri 

administrative ale AdministraŃiei Publice Centrale sau Locale ori a 

unor hotărâri judecătoreşti, ce vizează modernizarea, mutarea, 

demolarea, evacuarea zonei de amplasare, LOCATARUL este de 
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acord ca prezentul contract să înceteze de drept, fără nici o altă 

formalitate, prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de 

orice răspundere fata de LOCATAR. 

 Art. 19. LOCATORUL îşi rezervă dreptul, iar LOCATARUL 

este de acord să se modifice prezentul contract conform 

hotărârilor emise de CGMB. în ceea ce priveşte adaptarea 

clauzelor contractuale conform prevederilor acestor acte 

normative. 

 Art. 20. Orice modificare a prezentului contract se poate 

face numai prin act adiŃional semnat de ambele părŃi 

contractante. 

 Art. 21. Prezentul contract de închiriere împreună cu 

anexele nr. 1(cu avizele direcŃiilor de specialitate din PMB) nr.2  

(schiŃa spaŃiului) nr.3 (procesul-verbal de predare-pnmire a 

spaŃiului) şi declaraŃia prevăzută la art.12. care fac parte 

integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinŃa pârŃilor şi constitue 

titlu de creanŃă.  

 Art. 22. LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea 

regimului juridic al spaŃiului, ca urmare a unor eventuale 

reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract 

şi LOCATARUL nu este în drept să pretindă nici un fel de 

despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul proprietar. 

 Art. 23. Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 4 

exemplare, şi intră în vigoare la data de..................................... 

 

LOCATOR, LOCATAR 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI S.C....................................... 
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ANEXA nr. 2 
LA H.C.G.M.B. NR. 75/2010 

 
PREłURI ÎNCHIRIERE STABILITE PENTRU  

EXPLOATAREA SPAłIILOR CU ALTĂ DESTINAłIE 
DECÂT ACEEA DE LOCUINłĂ ŞI A TERENURILOR 

AFERENTE 
 

Nr. 
Crt. 

Profilul acivităŃii RON (fără TVA)/mp/luna 
Zona 0 Zona I Zona II Zona III 

1. SpaŃii închiriate de RA – APPS-SAIFI 7 6 5 4 
2. SpaŃii pentru producŃie şi prestări de 

servicii şi pentru activităŃi medicale, 
inclusiv birourile şi depozitele 
aferente, spaŃii utilizate de micii 
meseriaşi 

5 4 3 2 

3. Sedii pentru activitatea de cercetare şi 
proiectare 
Pentru căile de acces (holuri, casa 
scării), grupuri sanitare, depozite, 
arhiva existentă la aceeaşi adresă  
50% din tariful de bază 

5 4 3 2 

4. Sedii administrative, organizaŃii 
profesionale (sedii asociaŃii 
pensionari, organizaŃii pentru 
apărarea drepturilor omului, ale 
revoluŃionarilor, cooperatiste, etc) 
unităŃi de trezorerie, instituŃii publice 

4 3 2 1 

5. ActivităŃi social-culturale, sedii ONG, 
birouri parlamentare, case de cultură, 
şcoli populare de artă, centre de 
creaŃie populară, biblioteci, activităŃi 
de cult, teatre, librării, edituri, tipografii 
etc 

2 1 0.8 0.8 

6. Ateliere de creaŃie a Uniunii artiştilor 
plastici, membrilor acestora, muzee, 
expoziŃii, cu excepŃia magazinelor 
specifice 

2 1 0.8 0.8 

7. ActivităŃi sportive 1,5 1,5 1 1 
8. Depozite independente, terenuri (curŃi) 

aferente spaŃiilor închiriate – 5-% din 
tariful de bază 

- - - - 

 
Delimitarea zonelor şi Nota din Anexa nr. 3 a HCGMB nr. 
32/20.02.2007 nu se modifică. 
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ANEXA nr. 3 
lA H.C.G.M.B. NR. 75/2010 

 
TARIFE PENTRU UTILIZAREA SPAłIILOR CU ALTĂ 

DESTINAłIE DECÂT ACEEA DE LOCUINłĂ ŞI A 
TERENURILOR AFERENTE 

 
Nr. 
Crt 

Profilul acivităŃii RON (fara TVA)/mp/luna 
Zona 0 Zona I Zona II Zona III 

1. COD CAEN 55.64,65, 92 
UnităŃi bancare, hoteliere, loto prono, 
jocuri de noroc (dependinŃele aferente 
existente la aceeaşi adresă 50% din 
tariful de bază) 

80,00 70,00 50,00 40,00 

2. COD CAEN 67 
Case de schimb valutare  

50,00 50,00 40,00 40,00 

3. COD CAEN 68,69,7022,73, 79, 80 
ConsignaŃii, agenŃii comerciale, 
imobiliare şi de turism, notariate, 
birouri avocatură, birouri consultanŃă 
(birourile după caz, depozitele şi 
dependinŃele aferente la aceeaşi 
adresă 50% din tariful de bază) 

30,00 20,00 15,00 10,00 

4. COD CAEN 55, 56 
UnităŃi de alimentaŃie publică (birourile 
şi depozitele aferente la aceeaşi 
adresă 50% din tariful de bază) 

30,00 25,00 20,00 15,00 

5. COD CAEN 46, 47, 77 
UnităŃi de comercializare produse 
alimentare şi nealimentare, cofetării, 
patiserii (birourile şi depozitele 
aferente 50% din tariful de bază), 
internet cafe, fast-food, show-room-uri 

20,00 15,00 10,00 7,50 

6. COD CAEN 1013, 1071, 3312, 3313, 
3314, 49, 60, 61, 75, 81, 86, 95, 96 
SpaŃii pentru producŃie şi prestări de 
servicii, farmacii şi pentru activităŃi 
medicale, inclusiv birourile şi 
depozitele aferente 

10,00 8,00 6,50 4,50 

7. COD CAEN 72, 74 
Sedii pentru activitatea de cercetare şi 
proiectare 

10,00 8,00 6,50 4,50 

8. Sedii administrative, organizaŃii 
profesionale, altele decât cele de la pct. 
3 (cu excepŃia spaŃiilor folosite pentru 
comerŃ, carora li se aplică tarifele 
corespunzatoare activităŃii desfăşurate) 

10,00 8,00 6,50 4,50 

 
9. 

 
 

 

COD CAEN 90, 93 
ActivităŃi social culturale, 
cinematografe (numai sălile de 
spectacole, spaŃiile comerciale la 
tarifele de încadrare) şi activităŃi 
sportive (exclusiv spaŃiile care se 
încadreazăă la pct. 5) 

8,00 6,00 4,00 4,00 
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10. COD CAEN 52 
Depozite independente, subsoluri 
destinate activităŃilor comerciale, de 
producŃie şi de prestări servicii, 
exclusiv subsoluri tehnice 

6,00 4,00 3,00 3,00 

11. COD CAEN 58, 85, 91, 90 
ÎnvăŃământ de toate gradele, teatre, 
case de cultură, şcoli populare de 
artă, centre de creaŃie populară, 
biblioteci, librării, edituri, tipografii, 
activităŃi de cult 

3,00 2,00 1,00 1,00 

12 Terenuri: 
a) ocupate cu terase acoperite sau 

neacoperite 

Sezon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrasezon 

aprilie-octombrie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
noiembrie-martie 

La tariful 
stabilit 
pentru 

activitatea de 
bază 50% 
din tariful 

stabilit 
pentru 

activitatea de 
bază 

b) ocupate pentru depozitarea 
mărfurilor, ambalajelor aferente 
activităŃilor comerciale etc. 

4,00 3,00 2,00 2,00 

c) pentru activităŃile de la pct. 9 3,00 2,00 2,00 2,00 
13.  CurŃi aferente spaŃiilor cu altă 

destinaŃie, curŃi acces (cota indiviză) 
2,00 1,00 1,00 0,5 

 

DELIMITAREA ZONELOR 

 

 Zona ultracentrală (zona 0): Bd. I. C. Brătianu, Bd. N. 

Bălcescu, Bd. Magheru, Bd. G. Coşbuc, P-Ńa Romană, str. M. 

Eminescu, Calea DorobanŃi, P-Ńa Lahovari, P-Ńa Amzei, Calea 

Victoriei, P-Ńa Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei, 

str. Ion Câmpineanu, str. Lipscani, str. Doamnei, str. Brezoianu, str. 

Şelari, str. Covaci, str. Smârdan, str. Gabroveni, str. Hristo Botev, str. 

ColŃei, P-Ńa Rosetti, Bd. M. Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, P-Ńa 

Operei, Bd. Unirii, str.Ştirbei Vodă, Bd. Republicii. Bd. Carol I, Calea 

Moşilor. Calea Călăraşilor până la Hala Traian, P-Ńa Victoriei, Bd. 

Ana Ipătescu Calea 13 Septembrie (până la intersecŃia cu şos. 

Panduri precum şi arterele adiacente acestora pe o rază de 50 m. 
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 Zona I (zona centrală) cuprinsă între străzile P-Ńa Victoriei 

- lancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Minai Bravu, Tineretului. 

Şerban Vodă, Tudor Vladimirescu, Panduri, Grozăveşti, Nicolae 

Titulescu, str. Ştirbei Vodă, Calea 13 Septembrie (de la 

intersecŃia cu şos. Panduri până la b-dul Ghencea), Calea 

GriviŃei, Bd. Ion Mihalache precum şi arterele adiacente acestora 

pe o rază de 50 de m. 

 

 Zona II (ansambluri de locuinŃe şi artere importante): 

Titan, Berceni, Drumul Taberei, Militari, Rahovei-Mărgeanului, 

Viilor, Crângaşi-Giuleşti, Pajurei-Bucureştii Noi, AviaŃiei-

Electronicii şi arterele Colentina (până la şos. Fundeni) Socului, 

Pantelimon, Iancului, Muncii precum şi arterele adiacente 

acestora pe o rază de 50 de m. 

 

 Zona III - Platforme industriale. Platforme industriale. 

Progresul, IMGB, Dudeşti, Timpuri Noi. 23 August, Pipera, 

Strănteşti; 

 Zone de agrement Pădurea Băneasa, zona lacurilor râului 

Colentina, zona lacului DâmboviŃa şi Pădurea Roşu, Pădurea 

Andronache; 

 Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, 

Dobroieşti, Fundeni, Gara CăŃelu, Ferentari, Prelungirea 

Ghencea. Roşu, Giuleşti Sârbi, GriviŃa CFR, Chitila, Dămăroaia. 

Băneasa, Pipera. 
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 NOTĂ: 

La tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică următoarele 

corecŃii: 

a) o reducere de 30% a tarifului de bază pentru spaŃiile care nu 

sunt dotate cu încălzire centrală/electricitate/apă/canal/gaze la 

sobă: 

b) o reducere de 30% a tarifului de bază pentru spaŃiile cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă situate în zonele cuprinse între 

străzile nominalizate în DispoziŃia Primarului Genera! nr 

766/25.02.2005: 

c)o reducere de 30% a tarifului de bază, pentru spaŃiile cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă situate în imobile ce fac obiectul 

Legii nr. 10/2001 cu modificările şi completările ulterioare: 

d)o reducere de 50%. a tarifului de bază pentru beneficiarii Legii 

nr. 341/2004, cooperativele de invalizi, veterani de război, urmaşii 

eroilor martiri şi răniŃi din timpul revoluŃiei din dec. 1989. 

asociaŃiile cu scop caritabil (adăposturi de noapte, azile de 

bătrâni, case de copii, cantine sociale etc. precum şi persoanele 

posesoare a unui certificat de handicap - beneficiază de 

reducerea tarifului de bază şi alte categorii nominalizate în acte 

normative în vigoare. 

e) beneficiază de reducerea tarifului de bază şi alte categorii 

nominalizate în acte normative în vigoare. 

f) dacă spaŃiul precum şi titularul contractului de închiriere se 

încadrează la două sau mai multe corecŃii se va aplica o singură 

reducere, respectiv reducerea cea mai mare. 
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*** Valorile tarifelor de mai sus sunt calculate la un curs de 

3.5305 RON/EURO şi vor fi actualizate în funcŃie de evoluŃia 

cursului de schimb valutar (RON/EURO) comunicat de Banca 

NaŃională a României. 

La tarifele astfel stabilite nu se va mai aplica coeficientul de vad. 
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OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

Municipiului Bucureşti în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 

contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 75/10.05.2010, privind modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 32/20.02.2007, pentru 

reglementarea raporturilor contractuale privind spaŃiile cu 

altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi 

abrogarea HCGMB nr. 215/2006 şi a HCGMB nr. 248/2006, 

pentru următoarele motive: 

 

 1. La art. II din proiectul de hotărâre aprobat s-a aprobat 

modificarea anexei nr. 2 din HCGMB nr 32/2007 (anexa nr. 1 la 

proiect) şi nicidecum a anexei nr. 1 din hotărârea menŃionată. 

Pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, conform art. 1 din HCGMB 

nr. 32/2007 se aplică contractul-cadru de închiriere prevăzut în 

anexa nr. 1, anexă care însă nu a făcut obiectul proiectului de 

hotărâre supus dezbaterii. 

 

 2. Prin amendamentele aprobate, HCGMB nr. 75/2010. 

contravine prevederilor legale în materia locaŃiunii (art. 1410 - art. 

1453 C. Civil), precum şi ale HG nr. 1412/2004, pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004. 
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 3. Prin amendamentele aprobate s-au stipulat şi clauze 

specifice contractului de vânzare-cumparare, or în contractul de 

închiriere nu se pot stabili astfel de clauze, întrucât prin definiŃie, 

contractul de închiriere stabileşte condiŃiile de locaŃiune şi nicidecum 

de vânzare. Vânzarea poate fi stabilită numai prin legi speciale. 

 

 4. Conform amendamentelor aprobate, prin HCGMB nr. 

75/2010 se abrogă şi art. 6 din HCGMB nr. 242/2005, or potrivit 

proiectului iniŃial obiectul acesteia este „modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 32/20.02.2007, pentru reglementarea 

raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea HCGMB nr. 215/2006 

şi a HCGMB nr. 248/2006". 

 

 5. Facem precizarea că DirecŃia AchiziŃii Concesionări 

Contracte, în calitate de direcŃie iniŃiatoare a hotărârii aprobate, 

ne-a adus la cunoştinŃă prin adresa nr 560/20.05 2010, 

înregistrată la DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică sub nr. 

1323/20.05.2010, faptul că hotărârea aprobată cu 

amendamentele formulate în plen, este inaplicabilă. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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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. 209 /2009 privind 

aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice studii de 

fezabilitate pentru proiecte tip „GrădiniŃa de 4, 6 şi 8 grupe copii, 

cu program prelungit” 

 

 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 DirecŃiei Generale Economice – DirecŃia Managementul 

Creditelor Externe; 

 Văzând 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; 

 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. 209/2009 privind 

aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice studii de 

fezabilitate pentru proiecte tip “GrădiniŃă de 4, 6 şi 8 grupe copii, 
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cu program prelungit” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “FinanŃarea obiectivului prevăzut la art.1 se realizează din 

finanŃare rambursabilă externă ( 50 %) şi din finanŃare de la 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti (50 %)”. 

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

209/2009 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 76 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea contractării unei finanŃări rambursabile externe 

de la Banca Europeană de InvestiŃii, în valoare de până la 60 

milioane euro, pentru cofinanŃarea proiectului de realizare de 

grădiniŃe noi în Municipiul Bucureşti 

 

 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 DirecŃiei Generale Economice-DirecŃia Managementul Creditelor 

Externe; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură,culte, raportul Comisiei 

pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007  privind constituirea, 

componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seamă de prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 Respectând prevederile art. 942 din Titlul III şi următoarele 

din Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

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

art. 45 alin. (2) şi art. 63 alin. (1) lit. c), alin. (4) 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 Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanŃări rambursabile 

externe de la Banca Europeană de InvestiŃii, în valoare de până 

la   60 milioane euro, cu o maturitate de până la 20 ani. 

 Art. 2 Contractarea finanŃării rambursabile prevăzute la art. 

1 se face pentru cofinanŃarea proiectului de realizare de grădiniŃe 

noi în Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3 Din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 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) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art. 1. 
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 Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti următoarele 

date: 

 a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

 b) valoarea finanŃării rambursabile contractate în valuta de 

contract; 

 c) gradul de îndatorare a Municipiului Bucureşti; 

 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. 5 (1) Garantarea finanŃării rambursabile se va face din 

veniturile bugetului propriu al Municipiului Bucureşti. Cuantumul 

veniturilor cu care Municipiul Bucureşti va garanta anual, va fi 

egal cu obligaŃiile de plata a ratelor, a dobânzilor si 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 propriu 
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al Municipiului Bucureşti sau/şi din împrumuturi pentru 

refinanŃarea datoriei publice locale. 

 Art. 6 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să negocieze pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti, termenii şi condiŃiile finanŃării rambursabile şi să 

semneze Contractul de FinanŃare care urmează a se încheia între 

Banca Europeană de InvestiŃii şi Municipiul Bucureşti precum şi 

orice alte documente necesare obŃinerii finanŃării. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 77 
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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. 306/2008  privind 

aprobarea participării Municipiului Bucureşti, în calitate de membru 

fondator, la constituirea AsociaŃiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea 

Turismului în 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; 

 Văzând raportul Comisiei pentru comerŃ, turism şi protecŃia 

consumatorului, 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; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (2) lit. d), 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. I Anexa nr.1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2008 se 

modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. II Anexa nr.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2008 se 

modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.2 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. III Denumirea AsociaŃiei pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului în Bucureşti se modifică în AsociaŃia de 

Turism a Municipiului Bucureşti 

 Art. IV Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. V Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2008 

rămân neschimbate.  

 Art. VI DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AsociaŃia de Turism a 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 78 
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Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 78/2010 

 

ACT CONSTITUTIV 

ASOCIAłIA DE TURISM A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Art. 1 Datele de identificare a asociaŃilor 

1. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul IndependenŃei 

nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, reprezentat legal de Primarul 

General al Primăriei Capitalei, Profesor Doctor Sorin Mircea 

Oprescu 

2. CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, cu sediul în str. Octavian Goga nr. 2, sector 3, 

Bucureşti, reprezentată legal de Preşedintele, Profesor 

Universitar, Doctor, Sorin-Petre Dimitriu 

3. ROMEXPO SA., cu sediul în Bulevardul Mărăşti nr. 65-67, 

Bucureşti, reprezentată legal de Directorul General adjunct, 

Sorin Vornic 

4. FUNDAłIA „COMUNIUNEA INTERNAłIONALĂ ROMÂNĂ", 

cu sediul în strada Căluşarilor nr. 3, bl. 24, ap. 6, sector 3, 

Bucureşti, autorizaŃie nr. 7PJ/98, 80-3/12647, CIF 10548648, 

reprezentată legal de fondator, Dan Corneliu Blendea, 

5. S.C. C&I COMSERV S.R.L., cu sediul în strada Mătăsari nr. 

30, sector 2, Bucureşti, CUI RO 8070826, J40/485/1996, 

reprezentată legal de Ion Comuşi, 
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6. J'INFO TOURS S.R.L., cu sediul în strada Loules Michelet nr. 

1, sector 1, Bucureşti, CUI 445220, reprezentată legal de 

Carmen LuminiŃa Pavel (asociat), 

7. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L., cu sediul în 

Bulevardul Maior Coravu nr. 29 C, sector 2, Bucureşti, CUI 

9482566, J40/4282/1997, reprezentată legal de Preşedinte, 

Daniel Cornel Rodea 

8. ASOCIAłIA DE PROMOVARE A OBIECTIVELOR 

TURISTICE cu sediul în Dionisie Lupu nr. 58, sector 1, Bucureşti, 

CIF 26137568 reprezentata de dna. Daniela-Sanda Stanciu în 

calitate de delegat 

 Art. 2 Exprimarea voinŃei de asociere şi a scopului propus 

 În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să 

constituim AsociaŃia de Turism a Municipiului Bucureşti, 

persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial şi, având 

ca scop dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din 

Bucureşti şi întreaga regiune, în totalitatea multiplelor sale forme, 

atât în Ńară cât şi înstrăinătate, precum şi acordarea suportului 

necesar pentru implementarea strategiilor naŃionale, regionale şi 

locale de dezvoltare a turismuluiin zona metropolitană. 

Art. 3 Denumirea asociaŃiei 

Denumirea asociaŃiei este: AsociaŃia de Turism a 

Municipiului Bucureşti. 
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Art. 4 Sediul asociaŃiei 

La data constituirii sediul juridic al AsociaŃiei se stabileşte în 

Splaiul IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti 

Sediul asociaŃiei poate fi schimbat prin Decizie a Consiliului 

Director. 

Art. 5 Durata de funcŃionare a asociaŃiei 

Durata de funcŃionare a asociaŃiei este pe termen 

nedeterminat.  

Art. 6 Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei 

Patrimoniul iniŃial a! asociaŃiei este de 12000 Euro (la cursul 

BNR din ziua plăŃii) 

Art. 7  ComponenŃa nominală a celor dintâi organe de 

conducere, administrare şi control al asociaŃiei 

Organele AsociaŃiei sunt următoarele: 

a) Adunarea Generală a AsociaŃiei; 

b) Consiliul Director 

c) Cenzorul. 

Adunarea Generală a AsociaŃilor este organul de 

conducere al AsociaŃiei şi se compune din totalitatea membrilor 

(fondatori, asociaŃi şi de onoare). 

Consiliul Director al AsociaŃiei este compus din 7 (şapte) 

membri:  

- Preşedinte(1): Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, Primar 

General al Municipiului Bucuresti 
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- VicepreşedinŃi (2) : Profesor Universitar, Doctor, Sorin-

Petre Dimitriu din partea camerei de ComerŃ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti; Pavel carmen LuminiŃa - J'Info Tours 

S.R.L 

- Membri (4): Ion Comuşi - C&I Comserv SRL; Daiela-

Sanda Stanciu - APOT; Sorin Vornic-ROMEXPO SA, Dan 

Blendea - FundaŃia „Comuniunea InternaŃională Română", toŃi 

aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani. 

Cenzorul AsociaŃiei, având un mandat de 3(trei) ani 

conform dispoziŃiilor statutului AsociaŃiei, este Ivorschi Rodica. 

Art. 8 SubsemnaŃii, membri fondatori, împuternicim 

următoarele persoane: consilier juridic Cuvatov Adrian Alexandru 

să desfăşoare procedura de dobândire a personalităŃii juridice a 

AsociaŃiei. 

 Art. 9 Semnăturile asociaŃilor 

 

Municipiul Bucureşti ......... 

Camera de ComerŃ şi Industrie a Municipiului 

Bucureşti 

........ 

ROMEXPO ......... 

APOT .......... 

J'Info TOURS .......... 

C & I Comserv SRL .......... 

Danco Pro Communications .......... 

FundaŃia „Comuniunea InternaŃională Română" .......... 
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Anexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr. 78/2010 

 

S T A T U T 

ASOCIAłIA DE TURISM A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE ALE 

ASOCIAłILOR 

1. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul IndependenŃei 

nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, reprezentat legal de Primarul 

General al Primăriei Capitalei, Profesor Doctor Sorin Mircea 

Oprescu 

2. CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, cu sediul în str. Octavian Goga nr. 2, sector 3, 

Bucureşti, reprezentată legal de Preşedintele, Profesor 

Universitar, Doctor, Sorin-Petre Dimitriu 

3. ROMEXPO SA., cu sediul în Bulevardul Mărăşti nr. 65-67, 

Bucureşti, reprezentată legal de Directorul General adjunct, 

Sorin Vornic 

4. FUNDAłIA „COMUNIUNEA INTERNAłIONALĂ ROMÂNĂ", 

cu sediul în strada Căluşarilor nr. 3, bl. 24, ap. 6, sector 3, 

Bucureşti, autorizaŃie nr. 7PJ/98, 80-3/12647, CIF 10548648, 

reprezentată legal de fondator, Dan Corneliu Blendea, 

5. S.C. C&I COMSERV S.R.L., cu sediul în strada Mătăsari nr. 

30, sector 2, Bucureşti, CUI RO 8070826, J40/485/1996, 

reprezentată legal de Ion Comuşi, 
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6. J'INFO TOURS S.R.L., cu sediul în strada Loules Michelet nr. 

1, sector 1, Bucureşti, CUI 445220, reprezentată legal de 

Carmen LuminiŃa Pavel (asociat), 

7. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L., cu sediul în 

Bulevardul Maior Coravu nr. 29 C, sector 2, Bucureşti, CUI 

9482566, J40/4282/1997, reprezentată legal de Preşedinte, 

Daniel Cornel Rodea 

8. ASOCIAłIA DE PROMOVARE A OBIECTIVELOR 

TURISTICE cu sediul în Dionisie Lupu nr. 58, sector 1, Bucureşti, 

CIF 26137568 reprezentata de dna. Daniela-Sanda Stanciu în 

calitate de delegat. 

 

CAPITOLUL II - CONSTITUIREA ASOCIAłIEI 

Art. 2. Exprimarea voinŃei de asociere şi a scopului propus 

În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaŃii şi fundaŃii cu modificările şi completările 

ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să 

constituim ASOCIAłIA DE TURISM A MUNIPIULUI 

BUCUREŞTI, persoană juridică de drept privat, fară scop 

patrimonial şi, având ca scop dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului din Bucureşti şi întreaga regiune, în totalitatea 

multiplelor sale forme, atât în Ńară cât şi în străinătate, precum şi 

acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor 

naŃionale, regionale şi locale de dezvoltare a turismului în zona 

metropolitană. 
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CAPITOLUL III - DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAłIEI

 Art. 3 Denumirea asociaŃiei 

Denumirea asociaŃiei este: AsociaŃia de Turism a Municipiului 

Bucureşti; 

Art. 4. Sediul asociaŃiei 

La data constituirii sediul juridic al AsociaŃiei se stabileşte în 

Splaiul IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti 

- conf. art.13 din OG26/2000 AsociaŃia îşi poate constitui filiale 

 

CAPITOLUL IV - DURATA DE FUNCłIONARE ŞI 

PATRIMONIUL INIłIAL AL ASOCIAłIEI 

Art. 5. Durata de funcŃionare 

Durata de funcŃionare a asociaŃiei este pe termen nedeterminat.  

Art .6. Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei 

Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei este de 12.000 Euro 

(echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăŃii), reprezentând 

contribuŃia de 1500 euro a fiecărui membru fondator. 

 

CAPITOLUL V - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAłIEI 

Art. 7. Scopul AsociaŃiei este promovarea şi dezvoltarea 

durabilă a turismului din Bucureşti, atât în Ńară cât şi în 

străinătate, precum şi acordarea suportului necesar pentru 

elaborarea şi implementarea strategiilor naŃionale, regionale şi 

locale de dezvoltare a turismului, şi se constituie într-un 

parteneriat public - privat. 
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Art. 8. Obiectivele AsociaŃiei sunt: 

• coordonarea activităŃilor de promovare a destinaŃiei Bucureşti 

prin cooperarea/colaborarea/asocierea între membrii AsociaŃiei şi 

alŃi membri din industria turismului; 

• sprijinirea activităŃii de implementare, monitorizare, evaluare şi 

adaptare a Strategiei de Dezvoltare a Turismului din Bucureşti, 

după însuşirea şi aprobarea acesteia de către autorităŃile 

administraŃiei publice locale; 

• înfiinŃarea de Centre de Informare Turistică în teritoriu, 

precum şi sprijinirea activităŃii acestora; 

• iniŃierea şi/sau participarea la desfăşurarea unor studii de 

piaŃă/marketing în turism; 

• organizarea şi planificarea activităŃii de marketing în scopul 

elaborării de programe de marketing specifice oraşului Bucureşti, 

precum şi producerea şi distribuirea de materiale de promovare 

şi/sau marketing; 

• încurajarea şi implementarea iniŃiativelor, practicilor, 

programelor şi proiectelor din domeniul turismului durabil; 

• identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de 

finanŃare a unor proiecte noi ori a celor deja existente din 

domeniul turismului; redactarea, implementarea, monitorizarea şi 

oferirea de asistenŃă tehnică şi/sau consultanŃă, după caz, pentru 

astfel de proiecte atât pentru propriul beneficiu cat si in beneficiul 

membrilor, la cererea scrisa a acestora, precum şi în beneficiul 

altor persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora; 

• dezvoltarea parteneriatelor locale şi/sau regionale pentru 

atragerea de fonduri, sponsorizări în vederea promovării 

turismului sub toate formele; 
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• atragerea şi facilitarea investiŃiilor în turismul bucureştean şi în 

întreaga regiune; 

• sprijinirea protejării, conservării şi întreŃinerii mediului 

înconjurător, a patrimoniului cultural, istoric, natural şi turistic din 

Bucureşti; 

• organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, 

conferinŃe, pentru a promova turismul bucureştean şi/sau 

interesul membrilor, la solicitarea acestora; 

• promovarea oportunităŃilor turistice din Bucureşti şi din 

regiune prin cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne 

şi/sau internaŃionale; 

• sprijinirea şi/sau organizarea unor programe de formare 

profesională prin parteneriate în domeniul turismului în scopul 

creării unei reŃele de specialişti în domeniul marketingului în 

general şi promovării în special; 

• coordonarea activităŃii de promovare turistică a municipiului 

Bucureşti, prin editarea de materiale publicitare adecvate care să 

se alăture promovării individuale; 

• orice alte activităŃi care conduc la dezvoltarea turismului în 

Bucureşti; 

 

 CAPITOLUL VI- MEMBRII ASOCIAłIEI 

Art. 9. Membrii AsociaŃiei sunt persoane fizice şi persoane 

juridice române şi/sau străine care sunt de acord cu prevederile 

prezentului statut şi care, prin activitatea desfăşurată pot contribui 

la îndeplinirea scopului si obiectivelor AsociaŃiei; 
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Art. 10. Membri persoane juridice, vor desemna o 

persoană care o va reprezenta în cadrul AsociaŃiei, cu toate 

drepturile ce decurg din calitatea de membru;. 

Art. 11 AsociaŃia se compune din următoarele categorii de 

membri: 

a) membri fondatori - cei care au participat la întemeierea 

AsociaŃiei şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la 

constituirea patrimoniului social iniŃial: Municipiul Bucureşti, 

Camera de ComerŃ şi Industrie Bucureşti, ROMEXPO S.A., 

FundaŃia "Comuniunea InternaŃională Română", J'INFO 

TOURS S.R.L., C&I COMSERV S.R.L., DANCO PRO 

COMMUNICATION S.R.L., AsociaŃia de Promovare a 

Obiectivelor Turistice. 

b) membri asociaŃi - cei care se asociază ulterior fondării 

asociaŃiei şi contribuie moral şi material la sporirea patrimoniului ei; 

c) membri de onoare - persoanele fizice şi juridice care au adus 

şi aduc servicii deosebite asociaŃiei plan moral şi fără a avea 

drept de vot. 

Art 12. Calitatea de membru al AsociaŃiei se dobândeşte 

prin manifestarea de voinŃă a persoanei respective, concretizată 

printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director al asociaŃiei. 

Consiliul Director decide aprobarea acesteia şi o va supune 

confirmării Adunării Generale a AsociaŃilor. 

Art 13. Drepturile şi obligaŃiile membrilor AsociaŃiei sunt 

următoarele:  

 Drepturi: 
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a) să participe la adunările generale ale AsociaŃiei, să ia parte la 

dezbaterea problemelor care interesează turismul şi activitatea 

directă a AsociaŃiei; 

b) să-şi exercite dreptul de vot deliberativ asupra problemelor 

aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale 

c) membrii de onoare au drept la vot consultativ, şi nu pot fi aleşi 

în organele de conducere ale AsociaŃiei; 

d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau control 

ale AsociaŃiei, cu excepŃia membrilor de onoare; 

e) să participe la activităŃile AsociaŃiei, să facă propuneri, să 

consulte situaŃiile financiare, actele şi hotărârile organelor de 

conducere şi control etc.; 

f) să beneficieze, în condiŃiile stabilite prin Decizie a Consiliului 

Director al AsociaŃiei, de reduceri, sau chiar scutiri, la tarifele 

practicate pentru anumite categorii de servicii oferite de AsociaŃie; 

g) să aibă prioritate în participarea la cursurile, conferinŃele şi 

celelalte acŃiuni organizate de AsociaŃie sau în colaborare cu terŃi; 

h) să fie informaŃi asupra organizării oricărui gen de acŃiune 

promoŃională, în Ńară sau străinătate, iar la cerere să le fie 

reprezentate interesele în cadrul acestor acŃiuni; 

i) să sesizeze orice acŃiuni, practici sau evenimente care 

împiedică desfăşurarea unui turism durabil şi civilizat în Bucureşti 

şi să beneficieze de întregul sprijin al AsociaŃiei pentru rezolvarea 

imediată aproblemelor respective; 

j) să beneficieze de informare şi documentare gratuite la sediul 

AsociaŃiei, din baza de date şi materialele aflate în biblioteca 

AsociaŃiei; 
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k) să formuleze propuneri de modificare şi completare a 

prevederilor prezentului statut, propuneri ce vor trebui înaintate 

Consiliului Director care va hotărâ înscrierea acestora pe ordinea 

de zi a următoarei Adunări Generale. 

ObligaŃii: 

a) să respecte prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului, 

precum şi hotărârile organelor de conducere ale AsociaŃiei; 

b) să contribuie susŃinut pentru îndeplinirea obiectivelor 

AsociaŃiei şi atingerea scopului propus; 

c) să plătească taxa de înscriere şi cotizaŃiile anuale, în 

cuantumul şi condiŃiile stabilite (cu excepŃia membrilor de 

onoare); 

d) să acŃioneze pentru creşterea prestigiului AsociaŃiei; 

e) să nu întreprindă acŃiuni care, prin natura lor, pot leza 

interesele şi scopul AsociaŃiei; 

f) să-si desfăşoare activitatea cu respectarea legislaŃiei române 

şi europene; 

Art 14. Calitatea de membru al AsociaŃiei se pierde prin: 

a) încetarea existentei AsociaŃiei ca persoană juridică; 

b) renunŃarea expresă la calitatea de membru cu anunŃarea 

scrisă - în prealabil - a Consiliului Director; 

c) excludere, în următoarele cazuri: 

- încalcă grav şi repetat îndatoririle ce-i revin în baza actului 

constitutiv, a prezentului statut sau a hotărârilor organelor de 

conducere si control; 

- prin activitatea desfăşurată, a cauzat prejudicii morale sau 

materiale AsociaŃiei; 
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- a săvârşit acte contoare legii sau ordinii de drept, existând o 

hotărâre irevocabilă în acest sens; 

- neplata cotizaŃiei, timp de 4 luni de la data începerii noului 

exerciŃiu financiar; 

- membrilor de onoare, li se retrage această calitate dacă au 

săvârşit fapte incompatibile cu statutul de membru de onoare;. 

Art 15. Excluderea se face prin Decizie a Consiliului 

Director, adoptată cu votul a jumătate plus unu din numărul 

membrilor săi, acŃiunea de excludere va fi bine argumentată. 

Împotriva deciziei de excludere pronunŃată de Consiliul 

Director, cel vizat poate face contestaŃie la Adunarea Generală în 

termen de 30 de zile de la data excluderii; rezultatul contestaŃiei 

se va comunica petentului, prin scrisoare recomandată. Pînă la 

soluŃionarea cazului, cel în cauză devine inactiv şi nu mai are nici 

un drept şi nici o obligaŃie faŃă de AsociaŃie; 

Art.16. Pierderea calităŃii de membru asociat, în oricare din 

modalităŃile prevăzute la art.15, nu dă dreptul la pretenŃii asupra 

contribuŃiilor aduse în AsociaŃie, respectiv asupra patrimoniului 

AsociaŃiei, şi nu exonerează de răspundere fostul membru în 

ceea ce priveşte prejudiciile cauzate acesteia; 

 

 

CAPITOLUL - VII ORGANELE ASOCIAłIEI 
Art. 17. Organele AsociaŃiei sunt: 

a) Adunarea Generală a AsociaŃiei 

b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul 
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 SecŃiunea 1 

 Adunarea Generală a AsociaŃiei 

Art. 18. Adunarea Generală a AsociaŃiei este organul 

suprem de conducere al AsociaŃiei şi se compune din totalitatea 

membrilor (fondatori, asociaŃi şi de onoare); 

La adunările generale pot fi invitaŃi reprezentanŃi ai 

administraŃiei publice centrale şi locale, ai mass-mediei, precum 

şi ai instituŃiilor şi organizaŃiilor-din Ńară şi străinătate-cu 

preocupări şi activităŃi în domeniu. 

Art. 19. Adunarea Generală poate fi: ordinară şi 

extraordinară. 

Art. 20. Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată 

pe an de către Consiliul Director, de regulă, în primul trimestru al 

anului. Convocarea se face printr-o notificare scrisă adresată 

membrilor asociaŃi şi celorlalŃi invitaŃi, cu minimum 15 zile 

calendaristice înainte de data întrunirii. Este permisă şi convocare 

electronică -email. 

În convocare se va menŃiona ziua, ora şi locul de 

desfăşurare a Adunării Generale şi Ordinea de zi preliminară. 

Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii sunt puse la 

dispoziŃia celor interesaŃi la sediul AsociaŃiei, cu minim 3 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării 

Generale. 

Art. 21. Adunarea Generala este statutar constituită dacă 

sunt prezenŃi jumătate plus unu din numărul total al membrilor 

aflaŃi în evidenŃa AsociaŃiei la data convocării. Dacă la prima 

convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va 
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face o nouă convocare, stabilindu-se un nou termen de max. 10 

zile şi min.5 zile. La cea de a doua convocare, adunarea generală 

se va considera statutar constituită, indiferent de numărul 

membrilor prezenŃi. 

Art. 22. Adunarea Generala extraordinară se întruneşte ori 

de câte ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce Ńin de 

competenŃa sa şi care nu suferă amânare. Convocarea adunării 

generale extraordinare se face prin notificare scrisă adresată 

membrilor asociaŃi şi celorlalŃi invitaŃi cu min. 10 zile 

calendaristice înainte de data întrunirii. Este permisă şi convocare 

electronică - email. 

 Adunarea generală extraordinară se poate convoca: 

a) la iniŃiativa Preşedintelui Consiliului Director,  

b) la cererea a 2/3 din membrii Consiliului Director;  

c) la cererea a 1/3 din membrii AsociaŃiei;  

d) la cererea cenzorului, după ce solicitarea a fost supusă atenŃiei 

Consiliului Director. 

Art 23. ŞedinŃele adunării generale sunt conduse de 

Preşedintele în exerciŃiu al Consiliului director al AsociaŃiei sau, în 

lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. 

 Înainte de a se intra în Ordinea de zi, se va verifica numărul 

membrilor prezenŃi, raportându-se Adunării Generale rezultatul. 

Ordinea de zi va fi supusă aprobării Adunării Generale, care o va 

putea modifica sau completa cu votul a jumătate plus unu din 

numărul membrilor prezenŃi . 

 Art. 24. Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale sunt 

consemnate într-un registru special, de către un secretar 
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desemnat de către Preşedintele Consiliului Director, şi vor fi 

certificate prin semnătura Preşedintelui Consiliului Director şi a 

Directorului executiv sau de înlocuitorii acestora. 

 Art. 25. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a 

jumătate plus unu din numărul membrilor prezenŃi, cu excepŃiile 

prevăzute în statut. În situaŃia în care Adunarea Generală se află 

la a doua convocare - din lipsa de cvorum la prima convocare - 

hotărârile se vor lua cu votul a două treimi din totalul membrilor 

prezenŃi. Membrii asociaŃiei pot mandata dreptul la vot unei 

persoane din interiorul propriei organizaŃii sau oricărui membru al 

AsociaŃiei. 

 Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Dreptul la vot 

este condiŃionat de plata, la zi, a cotizaŃiei. 

 Art. 26. CompeŃentele Adunării Generale a AsociaŃilor 

a) dezbate probleme de interes general şi actual privind 

dezvoltarea şi promovarea turismului şi adoptă rezoluŃii care 

reflecta poziŃia membrilor asociaŃi în problemele dezbătute şi care 

cuprind concluziile de măsuri corespunzătoare; 

b) dezbate Raportul de activitate al Consiliului Director şi 

Raportul cenzorului privind activitatea desfăşurată între Adunările 

Generale; 

c) stabileşte Strategia şi Obiectivele Generale ale AsociaŃiei 

pentru îndeplinirea scopului în care a fost creată; 

d) aprobă Actul Constitutiv şi Statutul AsociaŃiei, precum şi orice 

modificare a acestora; 

e) aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 

Consiliului Director al AsociaŃiei; 
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f) aprobă execuŃia şi bugetul anual al AsociaŃiei; 

g) alege - o dată la trei ani - şi revocă membrii Consiliului 

Director, 

h) alege Preşedintele şi Vicepreşedintele AsociaŃiei; 

i) alege Preşedintele de Onoare - personalitate a vieŃii 

politice, economice şi sociale, cu o largă deschidere 

internaŃională; Preşedintele de Onoare are numai funcŃia de 

reprezentare a AsociaŃiei în relaŃie cu organele centrale şi locale, 

cu personalităŃi internaŃionale, pentru atingerea obiectivelor 

propuse prin prezentul Statut; 

j) alege - o dată la trei ani - şi revocă cenzorul şi supleantul 

acestuia; 

k) hotărăşte dizolvarea si lichidarea AsociaŃiei, precum si 

destinaŃia bunurilor ramase după lichidare; 

I) aprobă cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaŃiei, 

periodicitatea şi modul de plată a acesteia din urmă; 

m) stabileşte obiectivele generale ale activităŃii AsociaŃiei pe 

perioada următoare; analizează şi aprobă programele anuale de 

activitate ale asociatei; 

n) confirmă deciziile Consiliului Director privind admiterea de noi 

membri în AsociaŃie; 

o) confirmă afilierea AsociaŃiei la diverse organisme naŃionale sau 

internaŃionale; 

p) hotărăşte înfiinŃarea de Centre de Informare Turistică în 

teritoriu, precum şi sprijinirea activităŃii acestora; 

p) hotărăşte înfiinŃarea de societăŃi comerciale de către AsociaŃie; 
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q) confirmă sau infirmă contestaŃiile depuse de unii membri 

împotriva deciziilor luate de Consiliul Director de excludere a lor 

din AsociaŃie; 

r) hotărăşte asupra contestaŃiei la decizia Consiliului Director de 

revocare a unui membru al Consiliului şi validează numirea unui 

nou membru; 

s) hotărăşte cu privire la fuzionarea sau divizarea AsociaŃiei; 

t) aprobă cuantumul remuneraŃiei rnembrilor Consiliului Director 

şi cenzorului; 

 Art. 27. Hotărârile luate în Adunarea Generală, în limitele 

legii, ale Actului Constitutiv şi ale prezentului Statut devin 

obligatorii pentrn toŃi membrii asociaŃi; 

 SecŃiunea 2 

 Consiliul Director 

 Art. 28. Consiliul Director exercită conducerea AsociaŃiei în 

perioada dintre sesiunile Adunării generale - hotărând în toate 

chestiunile ce intră în competenŃa sa, în baza prezentului Statut 

sau/şi a Hotărârilor Adunării Generale, 

 Art. 29. Consiliul Director al AsociaŃiei este compus din 

7(şapte) membri: Preşedinte 2 (doi) VicepreşedinŃi şi 4(patru) 

membri ai AsociaŃiei, toŃi aleşi de Adunarea Generală pentru o 

perioadă de 3 (trei) ani. ComponenŃa numerică a Consiliului 

Director se va putea modifica pe măsura dezvoltării activităŃii şi a 

numărului de membri din AsociaŃie. Membrii Consiliului Director 

pot fi realeşi. 
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 Art. 30. Pot fi membri în Consiliul Director şi persoane care 

ocupă funcŃii de conducere în cadrul instituŃiilor şi autorităŃilor 

publice membre ale AsociaŃiei. 

 Art. 31. La lucrările Consiliului Director pot fi invitaŃi 

reprezentanŃi ai administraŃiei publice centrale şi locale, ai mass-

mediei precum şi ai diferitelor instituŃii şi organizaŃii, din Ńară şi 

străinătate, cu preocupări şi activităŃi similare. 

 În mod obligatoriu, la şedinŃele Consiliului Director va 

participa şi Directorul executiv, sau persoana desemnată să îl 

înlocuiască. 

 Art. 32. Consiliul Director se întruneşte, de regulă, o dată 

pe lună, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

Preşedintelui sau a unuia dintre VicepreşedinŃi. 

 Art. 33. Convocarea Consiliului Director se face în scris, cu 

cel puŃin 5 zile lucrătoare înainte de data întrunirii. În convocator 

se va menŃiona ziua, ora, locul de desfăşurare a şedinŃei, Ordinea 

de zi preliminară precum şi faptul că, materialele ce urmează a fi 

supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziŃia celor interesaŃi la sediul 

AsociaŃiei. 

 Art. 34. Deciziile Consiliului Director se iau numai în 

prezenŃa a cel puŃin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor. 

 Art. 35. ŞedinŃele Consiliului Director sunt conduse de 

Preşedintele in exerciŃiu, iar în lipsa acestuia, de orice persoană 

delegată de Preşedinte, din rândul celorlalŃi membri. 
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 Ordinea de zi va fi adusă la cunoştinŃa membrilor prezenŃi, 

care o vor putea modifica sau completa cu votul a peste jumătate 

plus unu din numărul acestora. 

 Art. 36. Dezbaterile şi hotărârile Consiliului Director sunt 

consemnate într-un registru special de către secretarul desemnat 

de către Preşedintele Consiliului Director, şi vor fi certificate prin 

semnătura tuturor membrilor Consiliului Director prezenŃi Ia 

reuniune. 

 Art. 37. Deciziile Consiliului Director se iau cu votul 

majoritării simple a membrilor prezenŃi. Fiecare membru are 

dreptul la un singur vot. Votul Preşedintelui prevalează în situaŃia 

de egalitate a voturilor exprimate. 

 Art. 38. Consiliul Director are următoarele atribuŃii 

principale: 

a) reprezintă şi angajează AsociaŃia în relaŃii cu autorităŃile 

publice centrale şi locale, mass-media, precum şi cu instituŃiile şi 

organizaŃiile, din Ńară şi străinătate, cu preocupări şi activităŃi în 

domeniu; 

b) dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea şi 

promovarea turismului apărute în perioada dintre sesiunile 

adunării generale, sens în care adoptă hotărâri cu concluzii şi 

propuneri de măsuri corespunzătoare; 

c) prezintă Adunării Generale Raportul de activitate, execuŃia 

bugetului şi bilanŃul contabil, pe perioada anterioară, proiectul 

bugetului pentru perioadele următoare şi proiectele asociaŃiei; 

d) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 

e) încheie acte juridice în numele şi pe seama AsociaŃiei; 
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f) aprobă organigrama şi politica de personal ale AsociaŃiei; 

g) încheie, modifică şi desface - în condiŃiile legii - contractele de 

muncă ale salariaŃilor AsociaŃiei; 

h) numeşte Directorul executiv care are statut de angajat 

permanent al AsociaŃiei sau poate fi angajat cu contract de 

management; 

i) aprobă fondul de salarizare şi de stimulare; 

j) aprobă contractul colectiv de muncă şi Regulamentul de ordine 

internă; 

k) aprobă programul de acŃiuni viitoare ale AsociaŃiei; 

I)stabileşte grila de salarizare a personalului angajat al AsociaŃiei; 

m) numeşte comisia de negociere individuală a salariilor; 

n) aproba numirea şi eliberarea din funcŃie a angajaŃilor 

AsociaŃiei; 

o) stabileşte şi numeşte reprezentanŃii AsociaŃiei în societăŃile 

comerciale înfiinŃate de AsociaŃie sau la care participă; 

p) stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de AsociaŃie, 

precum şi scutirile sau reducerile de care pot beneficia membrii 

cotizanŃi; 

q) stabileşte strategii şi măsuri pentru realizarea scopurilor 

AsociaŃiei, astfel cum acestea au fost precizate în prezentul 

statut; 

r) analizează - după care aprobă sau respinge cererile de primire 

de noi membri în AsociaŃie; 

s) hotărăşte excluderea membrilor asociaŃi, în cazurile expres 

prevăzute în prezentul statut, cu votul a două treimi din numărul 

membrilor consiliului; 
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t) convoacă Adunarea Generala extraordinară, cu votul a două 

treimi din numărul membrilor săi; 

u) hotărăşte afilierea AsociaŃiei la diverse organisme naŃionale 

sau internaŃionale;  

v) hotărăşte schimbarea sediului AsociaŃiei; 

w) supune aprobării adunării generale Regulamentul de 

Organizare si FuncŃionare al Consiliului Director; 

x) îndeplineşte orice alte atribuŃii care vizează coordonarea 

activităŃii AsociaŃiei; 

 Art. 39. Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele 

legii, ale actului constitutiv şi ale prezentului statut sunt obligatorii 

pentru toŃi membrii AsociaŃiei. 

 Art. 40. Preşedintele Consiliului Director este şi 

Preşedintele AsocicŃiei 

 Art. 41. Preşedintele are următoarele atribuŃii principale :  

a) exercită întreaga sa autoritate şi competenŃă pentru a 

determina înfăptuirea obiectivelor şi atingerea scopului AsociaŃiei, 

cu respectarea statutului şi a legislaŃiei; 

b)poate prezida şedinŃele Adunării Generale, şi poate convoca şi 

conduce şedinŃele Consiliului Director; 

c) îndeplineşte şi alte funcŃii stabilite de către Adunarea 

Generală sau Consiliul Director; 

d) reprezentarea asociaŃiei în relaŃiile cu organele de stat, 

organizaŃiile sociale, culturale, economice şi cu alte asociaŃii şi 

fundaŃii ori alte persoane juridice şi fizice din Ńară şi străinătate; 

e) semnează corespondenŃa şi orice acte de activitate care nu 

Ńin de competenŃa Consiliului Director; 
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f) poate împuternici o altă persoană, respectiv vicepreşedintele 

sau un membru al Consiliului Director pentru a reprezenta 

AsociaŃia în cazuri excepŃionale; 

g) poate delega o parte din atribuŃiile sale altor membrii ai 

Consiliului Director 

 Art. 42. VicepreşedinŃii Consiliului Director au următoarele 

atribuŃii principale : 

a) acŃionează pentru înfăptuirea obiectivelor şi atingerea 

scopului AsociaŃiei si pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului Director; 

b) înlocuieşte în funcŃie, pe Preşedintele Consiliului Director, în 

cazul lipsei justificate a acestuia, prin delegare de atribuŃii; 

c) face propuneri Consiliului Director pentru îmbunătăŃirea 

activităŃii AsociaŃiei; 

 Art. 43. Calitatea de membru al Consiliului Director 

încetează : 

a) Ia data expirării mandatului; 

b) prin renunŃare expresă; 

c) prin deces sau punere sub interdicŃie; 

d) prin revocare, în situaŃia în care e condamnat printr-o 

sentinŃă penală definitivă, dacă a compromis imaginea şi 

interesele AsociaŃiei, dovedind lipsă de interes în îndeplinirea 

mandatului încredinŃat Revocarea se hotărăşte de Consiliul 

Director cu votul a 2/3din numărul total de mebrii iar măsura 

poate fi contestată, de persoana în cauză, la Adunarea Generală 

a AsociaŃiei; 
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e) prin încetarea calităŃii de membru asociat a persoanei juridice 

pe care o reprezintă în cadrul, AsociaŃiei; 

 SecŃiunea 3 

 Art. 44. Preşedintele şi Consiliul Director pot delega 

Directorului Executiv atribuŃiile care revin acestora, potrivit 

prezentului statut, a regulamentului propriu şi legii. 

 Art. 45. Pentru punerea în aplicare a activităŃilor date în 

competenŃa sa şi pentru îndeplinirea atribuŃiilor ce-i revin, 

Directorul executiv al AsociaŃiei beneficiază de un aparat tehnic-

executiv, pe care îl conduce şi coordonează. Aparatul tehnic-

executiv al AsociaŃiei este structurat pe departamente, conform 

organigramei şi a statului de funcŃii aprobate de Consiliul Director  

 CAPITOLUL VIII - CONTROLUL OPERAłIUNILOR 

ASOCIAłIEI 

 Art. 46. Organul de control al AsociaŃiei este cenzorul, care 

este înlocuit, în lipsă, de către un supleant. 

 Art. 47. Adunarea Generală a AcŃionarilor alege - pe o 

perioadă de 3 ani - un cenzor,cu drepturi, depline şi un supleant. 

Aceştia sunt propuşi de Consiliul Director şi provin din rândul 

persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condiŃiile impuse 

de legislaŃia specifică în materie. 

 Art. 48. Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea depusă, 

în condiŃiile şi în cuantumul stabilite prin decizie a Consiliului 

Director. 

 Art.49. Cenzorul răspunde pentru activitatea sa numai în 

faŃa Adunării Generale. 
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 Art. 50. Cenzorul verifică modul în care este administrat 

patrimoniul asociaŃiei, operaŃiile financiar-contabile şi execuŃia 

bugetului; supraveghează regularitatea şi corectitudinea 

înregistrărilor şi a evidenŃelor financiar contabile, cu prilejul 

fiecărui control efectuat şi prezintă Adunării Generale raportul 

său. Cenzorul va întocmi procese verbale cu prilejul fiecărui 

control efectuat şi va consemna toate constatările, concluziile şi 

recomandările sale. Aceste acte vor fi prezentate în şedinŃele 

Consiliului Director. Rapoartele şi procesele verbale ale 

cenzorului se înscriu într-un registru special. 

 Art. 51. În cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul 

poate cere convocarea Adunării Generale extraordinare. 

 Art. 52. Cenzorul poate să-şi exercite oricând dreptul său 

de control, pe bază de tematică sau inopinat, dar nu mai puŃin de 

o dată pe trimestru. 

 

 CAPITOLUL IX - VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 Art. 53. Veniturile asociaŃiei provin din : 

a) taxele de înscriere, cotizaŃiile şi contribuŃiile membrilor 

asociaŃiei, în cuantumul stabilit de Adunarea Generală;  

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor 

disponibile, în condiŃiile legii; 

c) dividendele societăŃilor comerciale înfiinŃate de AsociaŃie sau 

la care AsociaŃia este parte; 

d) veniturile rezultate din încasările pentru serviciile prestate, 

servicii direct legate de domeniul său de activitate şi cu scopul 

stabilit prin prezentul statut; 
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e) participare la-activităŃi de cercetare - dezvoltare; 

f) donaŃii, sponsorizări sau legate; 

g ) resurse obŃinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 

h) resurse obŃinute prin finanŃări din diverse surse; 

i) alte venituri prevăzute de lege; 

 Art. 54. Veniturile obŃinute de asociaŃie se folosesc exclusiv 

în vederea realizării scopului şi obiectivelor prevăzute în statut. 

 Art 55. Donatorii pot stipula destinaŃia contribuŃiei lor, cu 

condiŃia ca aceasta să se regăsească în acŃiunile, scopul şi 

obiectivele AsociaŃiei, astfel cum acestea au fost prevăzute în 

prezentul statut. 

 Art. 56. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a 

fiecărui an şi se încheie la data 31 decembrie, cu excepŃia 

primului an, când începe la data înregistrării asociaŃiei ca 

persoană juridică. 

 Art. 57. Activitatea economico-financiaro a asociaŃiei se 

desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de 

Adunarea Generală. 

 Art. 58. Contabilitatea AsociaŃiei este Ńinută de către 

personal calificat, desemnat de către Consiliul Director, şi este 

supusă controlului periodic al cenzorului 

 Art. 59. AsociaŃia poate deschide conturi la orice bancă, în 

lei sau valută, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

 Art. 60. OperaŃiunile financiare ale AsociaŃiei se vor face cu 

două semnături şi vor purta în mod obligatoriu ştampila AsociaŃiei 

În acest sens, persoane cu drept de semnătură sunt: Directorul 

executiv şi contabilul AsociaŃiei; 
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 Art. 61. AsociaŃia poate înfiinŃa societăŃi comerciale sau 

poate participa, în calitate de asociat, la societăŃi comerciale în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în această materie. 

 Dividendele obŃinute de AsociaŃie din activităŃile acestor 

societăŃi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăŃi 

comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea 

scopului, obiectivelor şi activităŃilor AsociaŃiei, aşa cum acestea 

au fost precizate în prezentul statut. 

 

 CAPITOLUL X - ÎNCETAREA ACTIVITĂłII 

 Art.62. Încetarea activităŃii AsociaŃiei se poate face prin 

lichidare sau dizolvare. 

 Art. 63. Lichidarea AsociaŃiei se va face în conformitate cu 

dispoziŃiile din OrdonanŃa Guvernului României nr.26/2000 cu 

privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 64. AsociaŃia se dizolvă în următoarele situaŃii: 

a) imposibilitatea întrunirii Adunării Generale şi/sau a Consiliului 

Director în conformitate cu prevederile prezentului statut sau 

dacă, această situaŃie durează de mai mult de un an de zile de la 

data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director 

trebuiau să se constituie; 

b) prin hotărâre a Adunării Generale a AcŃionarilor, luată cu votul 

a două treimi din numărul membrilor AsociaŃiei; în termen de 15 

zile de la data şedinŃei la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea 

Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei 
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circumscripŃie teritorială îşi are sediul AsociaŃia, pentru a fi radiată 

din Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor; 

c) reducerea numărului de membri asociaŃi sub limita fixată de 

lege; 

d) când scopul sau activitatea AsociaŃiei au devenit ilicite sau 

contrare ordinii publice; 

e) când AsociaŃia a devenit insolvabilă; 

 Art. 65. Întregul activ al asociaŃiei se va atribui, după 

lichidare, conform hotărârii adoptată de ultima Adunare Generală, 

cu respectarea prevederilor legale. 

 

 CAPITOLUL XI - REGULAMENTUL INTERN 

 Art. 66. Prin Regulamentul intern se stabilesc, detaliat, atât 

drepturile şi obligaŃiile membrilor AsociaŃiei, cât şi modul de 

organizare şi funcŃionare a AsociaŃiei şi a aparatului tehnic-

executiv al acesteia. De asemenea se stabileşte procedura de 

aplicare a sancŃiunilor şi modalitatea practică de soluŃionare a 

eventualelor neînŃelegeri intervenite între doi sau mai mulŃi 

membrii ai asociaŃiei. 

 Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor 

asociaŃiei 

 

 CAPITOLUL XII - DISPOZIłII FINALE 

 Art. 67. AsociaŃia are ştampilă şi însemne proprii. 

 Art. 68. AsociaŃia are obligaŃia să mediatizeze calitatea de 

membru a tuturor unităŃilor administrativ-teritoriale care compun 

asociaŃia, în toate activităŃile şi proiectele desfăşurate. 
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 Art. 69. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza 

căruia se va desfăşura întreaga activitate a AsociaŃiei. 

 Art. 70. Prevederile prezentului statut se completează cu 

celelalte dispoziŃii legale în vigoare, incidente activităŃii AsociaŃiei, 

precum şi cu prevederile Regulamentului Intern al AsociaŃiei, 

atunci când acesta va fi adoptat. 

 Art. 71. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea 

Adunării Generale în şedinŃa extraordinară de constituire, 

organizată de comitetul de iniŃiativă pentru constituirea asociaŃiei. 

Este alcătuit din XII capitole şi 71 de articole şi a fost redactat în 

10 exemplare originale.  

 

SEMNĂTURILE ASOCIAłILOR 

 

Municipiul Bucureşti ......... 

Camera de ComerŃ şi Industrie a Municipiului 

Bucureşti 

........ 

ROMEXPO ......... 

AsociaŃia de Promovare a Obiectivelor Turistice .......... 

J'Info TOURS .......... 

C & I Comserv SRL .......... 

Danco Pro Communications .......... 

FundaŃia „Comuniunea InternaŃională Română" .......... 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Bulevardul Dr. Liviu Librescu 

 

 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 

EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de 

denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 01/2010; 

 În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 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 atribuie denumirea de Bulevardul Dr. Liviu 

Librescu, pentru artera de circulaŃie cuprinsă între piaŃa Ion Maier 
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şi PiaŃa Horticultorilor situată în Bucureşti, sector 1, care în 

prezent poartă denumirea de Bulevardul Neculai Stamatin şi care 

mărgineşte partea de nord a noului sediu al Ambasadei S.U.A.  

 Art. 2 Artera se identifică potrivit planului anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor 

instituŃii: DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1, Companiei NaŃionale  Poşta Română 

S.A., Romtelecom S.A., Oficiului NaŃional al Registrului 

ComerŃului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 79 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi proiectului ,,Reabilitare 

carosabil şi modernizare linie de tramvai pe str. Tunari între şos. 

Ştefan cel Mare şi PiaŃa GalaŃi 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Luând în considerare raportul Comisiei economice, buget, 

finanŃe, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 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 O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi proiectului ,,Reabilitare 



184 
 

carosabil şi modernizare linie de tramvai pe str. Tunari între şos. 

Ştefan cel Mare şi PiaŃa GalaŃi, prevăzuŃi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2 FinanŃarea proiectului prevăzut la art.1 se va face din 

fonduri alocate de la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 Anexa nr. 5 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/2006 se 

abrogă. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 80 
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Anexă la H.C.G.M.B. nr. 80/2010 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului 

REABILITARE CAROSABIL ŞI MODERNIZARE LINIE DE 

TRAMVAI PE STRADA TUNARI ÎNTRE ŞOS ŞTEFAN CEL 

MARE ŞI PIAłA GALAłI 

 

 MII LEI  

(cu TVA) 

MII EURO  

(cu TVA) 

1) Valoarea totală a investiŃiei 61.472,76 16.720,46 

Din care construcŃii montaj 

curs valutar 1 euro =3,6765 lei la 

04.01.2006 

56.381,23 15.335,57 

2)Durata de realizare a investiŃiei 18 luni  

3) Eşalonarea investiŃiei 

AN I                                   INV 

 

36.883,66 

 

10.032,27 

                                       C+M 33.828,74 9.201,34 

AN II                                INV 24.589,11 6.688,18 

                                       C+M 22.552,49 6.134,23 

4)CapacităŃi   

Drum   

• Lungime stradă 1,125 km  

• Carosabil 1,00 

banda/sens 

 

Tramvai   

*Lungime traseu linie tramvai 2,48 km cale 

simplă 

 

 



186 
 

*ReŃea de contact 2,70 km cale 

simplă 

 

*SubstaŃii electrice-modernizare 1,00 buc  

*Cabluri de curent continuu 12,00 km  

*Persoane staŃie 1,00 buc  

Iluminat stradal   

*Cablu energie electrică 3.000,00 m  

*Corpuri de iluminat 130,00 buc  

Management de trafic   

*Cablu de alimentare cu energie 6.500,00 m  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind expunerea materialelor de propagandă electorală 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

InspecŃie şi Control General; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului  nr. 

21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale OrdonanŃei Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 35/2008 pentru 

alegerea Camerei DeputaŃilor şi a Senatului şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, ale Legii nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

pct. 7 şi pct. 9 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 În termen de 30 zile de la încheierea campaniei 

electorale, primarii sectoarelor 1-6 prin AdministraŃiile domeniului 

public şi prin Prestatorii de servicii de salubritate vor asigura 

înlăturarea din spaŃiul public a oricăror materiale de propagandă 

electorală. 

 Art. 2 În termen de 30 zile de la încheierea campaniei 

electorale, persoanele fizice şi juridice, partidele politice, alianŃele 

politice, alianŃele electorale, organizaŃii ale cetăŃenilor aparŃinând 

unei minorităŃi naŃionale care participă la alegeri, candidaŃii 

independenŃi au obligaŃia de a înlătura materialele de propagandă 

electorală de pe imobilele şi dotările aflate în proprietatea, 

administrarea sau folosinŃa acestora. 

 Art. 3 (1) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie 

contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei. 

 (2) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenŃie 

şi se sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 

persoanele fizice  şi de la 1000 lei la 3000 lei pentru persoanele 
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juridice, partidele politice, alianŃele politice, alianŃele electorale, 

organizaŃii ale cetăŃenilor aparŃinând unei minorităŃi naŃionale care 

participă la alegeri, candidaŃii independenŃi. 

 Art. 4 Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor se va face 

de către Primarul General al Municipiului Bucureşti şi primarii 

sectoarelor 1 - 6 prin împuterniciŃii acestora şi de către PoliŃia 

Comunitară a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 5 Prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare se vor aplica corespunzător. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primarii sectoarelor 

1 – 6 şi PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti, vor aduce la 

îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 81 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului privind Programul de Cooperare 

între Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul Moscova din 

FederaŃia Rusă pentru perioada 2010 - 2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni – DirecŃia RelaŃii InternaŃionale; 

 Văzând raportul Comisiei relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. 

H2-1/429/05.02.2010 şi de Avizul Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor nr. 59123/15.02.2010;  

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), 

alin. (7) lit. c) 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 Protocolul privind Programul de 

Cooperare între Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul 
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Moscova din FederaŃia Rusă pentru perioada 2010 – 2011, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

Protocolul prevăzut la art.1.   

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 82 
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PROIECT 

 

PROTOCOL 

 

PRIVIND PROGRAMUL DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI DIN ROMÂNIA ŞI ORAŞUL MOSCOVA DIN 

FEDERAłIA RUSĂ PENTRU PERIOADA 

2010-2011 

 

Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul Moscova din 

FederaŃia Rusă denumite în continuare PărŃi: 

- având la bază Acordul privind dezvoltarea colaborării între 

Oraşul Bucureşti şi Oraşul Moscova din data de 22.06.1997; 

- pornind de la experienŃa de cooperare acumulată; 

- dorind să acorde relaŃiilor dintre cele două oraşe un caracter 

dinamic şi practic; 

au convenit să semneze prezentul Protocol privind 

Programul de Cooperare pentru perioada 2010 - 2011 potrivit 

competenŃelor de care dispun şi în conformitate cu legislaŃiile în 

vigoare în statele lor. 

 ARTICOLUL 1. DIRECłII PRIORITARE ALE 

COOPERĂRII 

PărŃile vor efectua schimburi de experienŃă şi informaŃii şi 

vor susŃine realizarea unor proiecte şi propuneri în următoarele 

domenii: 

- cooperarea economică; 
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- gospodăria comunală, inclusiv problemele referitoare la 

.economisirea energiei şi crearea surselor alternative de energie; 

- transport; 

- cultură; 

- păstrarea moştenirii culturale; 

- ştiinŃa şi politica industrială; 

- surse de informare în masă; 

- sport şi politica de tineret 

ARTICOLUL 2. ACTIVITĂłI ÎN CADRUL COOPERĂRII 

DE PARTENERIAT 

1.Cu scopul extinderii contactelor economice dintre oamenii 

de afaceri din Bucureşti şi Moscova, PărŃile asigură sprijin în 

organizarea întâlnirilor, meselor rotunde, seminariilor şi misiunilor 

de lucru, precum şi schimburi regulate de informaŃii dintre cercuri 

de afacerişti Bucureşti şi Moscova. 

 2.În perioada 2010-2011 este prevăzută desfăşurarea 

următoarelor evenimente: 

- schimbul programelor de teatru, proiecte de expoziŃii; 

- organizarea prezentării filmelor ruseşti la Bucureşti şi a celor 

româneşti la Moscova; 

- desfăşurarea în 2010 şi 2011 pe rând la Bucureşti şi la 

Moscova a unor „mese rotunde" pe probleme privind păstrarea, 

utilizarea şi popularizarea obiectelor care fac parte din 

moştenirea culturală a ambelor oraşe; 

- desfăşurarea în 2010 şi 2011 pe rând la Bucureşti şi la 

Moscova a seminariilor privind schimbul de experienŃă în 

domeniul dezvoltării infrastructurii de transport; 
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- schimb de informaŃii referitor la expoziŃii şi târguri desfăşurate 

la Bucureşti şi Moscova, sprijin pentru atragerea organizaŃiilor din 

ambele PărŃi pentru participare; 

- sprijinirea companiilor pentru găsirea unor parteneri in 

vederea realizării de proiecte economice la Bucureşti şi la 

Moscova; 

- desfăşurarea unor „mese rotunde" cu ziarişti şi redactori ai 

ziarelor de oraş şi cu reprezentanŃii mass-media electronică din 

Bucureşti şi Moscova; 

- desfăşurarea expoziŃiilor tematice „Vederile Bucureştiului" în 

2010 la Moscova şi „Vederile Moscovei" în 2011 la Bucureşti; 

- participarea specialiştilor din serviciile gospodăriei comunale 

din Bucureşti în activităŃile forumurilor internaŃionale desfăşurate 

la Moscova în mod regulat - „înalte tehnologii ale secolului XXI". 

„Tehnologii de economisire a energiei în gospodăria comunală" şi 

altele; 

- stabilirea legăturilor între instituŃii de învăŃământ superior. 

3. PărŃile pornesc de la premiza că scopul dezvoltării 

legăturilor în fiecare dintre domeniile de cooperare menŃionate 

este stabilirea contactelor directe între organizaŃii şi întreprinderi 

ale managementului comunal din Bucureşti şi Moscova cu 

elaborarea şi realizarea ulterioară aprogramelor tematice de 

cooperare pe bază de înŃelegeri directe întreorganizaŃii şi 

întreprinderi ale managementului comunal din Bucureşti şi 

Moscova cu elaborarea şi realizarea ulterioară a programelor 

tematice de cooperare pe bază de înŃelegeri directe între instituŃii 

corespunzătoare din Bucureşti şi Moscova. 



195 
 

ARTICOLUL 3. FORME DE COOPERARE 

Cooperarea dintre PărŃi se realizează pe baza schimburilor 

de delegaŃii şi grupuri de specialişti, organizarea meselor rotunde 

şi a seminarelor, participarea la expoziŃii şi conferinŃe, 

desfăşurarea în mod regulat a prezentărilor economice ale 

Bucureştiului şi Moscovei şi altele 

 

ARTICOLUL 4. DISPOZIłII GENERALE 

1. Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 1 an şi intră în 

vigoare la data semnării 

2. încetarea valabilităŃii prezentului Protocol se poate realiza 

printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părŃi, care va produce 

efecte în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. 

3. Prezentul Protocol poate fi modificat de comun acord, 

modificările urmând să intre în vigoare de data notificării 

reciproce. 

4. Prezentul Protocol nu reprezintă un tratat în sensul dreptului 

internaŃional public. 

 

 Semnat la Bucureşti, la data........,în două exemplare 

originale fiecare îl limbile română şi rusă, toate textele fiind egal 

autentice 

 

Municipiul Bucureşti din 

România 

Oraşul Moscova din FederaŃia 

Rusă 

Primar, Prof. Dr. Sorin M. 

OPPRESCU 

Primar, Yuri M. LUJKOV 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de Cooperare între 

Municipiul Bucureşti şi oraşul Viena 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni - DirecŃia RelaŃii InternaŃionale; 

 Văzând 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; 

 Luând în considerare avizul nr. H2-1/1741 al Ministerului 

Afacerilor Externe – DirecŃia Drept InternaŃional şi Tratate;  

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (7), lit. c) 

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

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de Cooperare între Municipiul 

Bucureşti şi Oraşul Viena, prezentat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

Protocolul prevăzut la art.1. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 83 
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ANEXA LA H.C.G.M.B. NR. 83/2010 

 

Protocol de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi Oraşul 

Viena 

 

Preambul 

 În dorinŃa de a dezvolta relaŃii de colaborare şi prietenie, 

bazate pe respect încredere şi egalitate, Municipiul Bucureşti 

(România) şi Oraşul Viena (Republica Austria) denumite în 

continuare „PărŃi", au convenit asupra celor ce urmează: 

 

I.Obiectul 

Municipiul Bucureşti şi Oraşul Viena vor dezvolta relaŃii de 

colaborare, potrivit competenŃelor de care dispun şi în 

conformitate cu legislaŃiile în vigoare în statele lor, în următoarele 

domenii: 

1. Urbanism; 

2. Managementul circulaŃiei şi transportul public; 

3. Tehnologii de mediu şi spaŃiu verde (salubritate, gestionarea 

deşeurilor, tratarea apelor uzate, eficienŃă energetică, 

amenajarea spatiilor verzi şi parcurilor) 

4. SubvenŃii şi programe de cooperare ale Uniunii Europene; 

5. Organizarea activităŃii economice în domeniul serviciilor 

comunale după exemplul societăŃii cu răspundere limitată Wien 

Holding, precum şi elaborarea unor modele de parteneriate public 

- private; 
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6. învăŃământ şi educaŃie; 

7. Sănătate şi asistenŃă socială; 

8. Turism 

9. Cultură 

II. Prevederi speciale 

 

1. Municipiul Bucureşti şi Oraşul Viena convin ca, în cadrul 

cooperării, să apeleze la experŃi din departamentele/direcŃiile de 

specialitate ale celor două Oraşe precum şi din instituŃiile ce 

aparŃin acestora. În cazuri speciale se va putea apela şi la 

specialişti externi. 

2. Programele de vizită şi tematicile abordate cu aceste 

ocazii de diversele departamente de specialitate vor fi 

comunicate din timp/astfel încât experŃii ambelor părŃi să poată fi 

desemnaŃi, iar şedinŃele/întâlnirile de lucru să poată fi pregătite 

corespunzător. Se convine, prin prezenta, ca îndeplinirea 

sarcinilor care revin fiecărei părŃi în urma Protocolului să se facă 

în funcŃie de mijloacele disponibile. 

3. Pentru anunŃuri, proiecte şi planificări, în special atunci 

când se apelează la experŃi externi, se vor utiliza, în măsura în 

care este posibil, surse de finanŃare de la Uniunea Europeană. 

Cele două PărŃi convin să înainteze în comun cererile necesare 

pentru realizarea proiectelor derulate în cadrul prezentului 

Protocol, precum şi să le promoveze. 

4. în sensul aplicării Protocolului, PârŃiile îşi vor desemna 

coordonatorii şi îi vor comunica celeilalte părŃi ulterior semnării. 
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5. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de patru ani, 

cu posibilitatea prelungirii.pe o perioadă care va fi convenită de 

către părŃi, şi va intra în vigoare la data semnării. 

6. Prezentul Protocol de cooperare poate fi modificat prin 

acordul scris al PărŃilor. Prezentul Protocol de cooperare poate fi 

denunŃat de fiecare Parte prin intermediul unei notificări scrise 

adresate celeilalte PărŃi. DenunŃarea îşi va produce efectele după 

o perioadă de 3 luni de la data primirii notificării. 

8. Protocolul de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi 

Oraşul Viena nu reprezintă un tratat în sensul dreptului 

internaŃional public. 

9. Semnat la ............ , la data ................. în două exemplare 

originale, fiecare în limbile română şi germană, toate textele fiind 

egal autentice 

 

Municipiul Bucureşti  Oraşul Viena 

PrimarGeneral,  

Prof. Dr. Sorin Mircea 

OPPRESCU 

Primar,  

Dr. Michael HAUPL 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

„Modernizare infrastructură rutieră PiaŃa Sudului” 

  

 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 transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe 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. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică aferentă 
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obiectivului de investiŃii „Modernizare infrastructură rutieră PiaŃa 

Sudului” ai căror indicatori tehnico-economici sunt prezentaŃi în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea investiŃiei se face din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti şi din fonduri nerambursabile POR. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

Bucureşti, de a semna în numele şi pentru Municipiul Bucureşti 

toate documentele necesare finanŃării şi implementării proiectului. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2008 privind aprobarea 

documentaŃiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi pentru proiectul „Pasaj subteran PiaŃa Sudului” 

se abrogă. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 84 
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ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR. 84/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului 

,,Modernizare infrastructură rutieră PiaŃa Sudului” 

 
1. VALOAREA TOTALĂ 

(inclusivTVA) 
din care: 
lucrări de construcŃii montaj 
(în preŃuri curs valutar 4,1597 
Ron/Euro) 

- 132.632.740 RON 
- 31.885.170 Euro 
- 106.335.850 RON 
- 25.563.350 Euro 

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI 
 ANUL I 

din care C+M 
 

  ANUL II 
 din care C+M 

 
- 88.421.827 RON - 
21.256.780 Euro 
- 70.890.567 RON - 
17.042.233 Euro 
 
- 44.210.913.RON - 
10.628.390.Euro 
- 35.445.283 RON - 
8.521.117 Euro 

3. CAPACITĂłI  
 a) Pasajul rutier subteran 

• Lungime totală – 356 m, 
din care: 
- 111 m lungimea rampei de 
acces Văcăreşti; 
- 160 m lungimea rampei de 
acces NIŃi Vasile; 
- 85 m lungimea porŃiunii de 
pasaj aflată efectiv în subteran; 
• gabaritul de liberă trecere – 
5m 
b) SuprafeŃe noi trotuare 
• Calea Văcăreşti -1794 mp; 
• Str. NiŃu Vasile – 2088 mp; 
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• Şos OlteniŃei – 2257 mp; 
c) SuprafeŃe noi carosabil 
• Calea Văcăreşti -4568 mp; 
• Str. NiŃu Vasile – 5659 mp; 
• Şos OlteniŃei – 955 mp 
d) Refugii de tramvai 
• Şos OlteniŃei – 4 buc 
e) Refaceri şi amenajări spaŃii 
verzi – 2500 mp 
f) Pasaje pietonale subterane 
- lungime totală -469; 
-accese pietoni – 12 buc; 
- escalatoare – 4 buc; 
- lifturi – 10 buc; 
g) Lucrări pentru amenajarea 
terenului 

 - Devieri reŃelede apă;  
 - Devieri reŃele de 

canalizare; 
 

 - Devieri reŃele de gaze  
 - Devieri reŃele electrice;  
 - Devieri reŃele telefonie;  
 - Devieri reŃea de transport 

urban de suprafaŃă 
 

 - linie de tramvai;  
 - linie de troleibuz;  
 - Devieri reŃea de iluminat 

public; 
 

 - Dezafectări carosabil;  
 - Dezafectări pastille de 

dirijare a circulaŃiei şi refugii de 
tramvai; 

 

 - Dezafectări trotuare.  
4. Durata investiŃiei 18 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Jiului nr. 111-113, sector 1 

 

 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 Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 27/1/3/2009;                                                                                       

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 

27/1/3/2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 156/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 2795/220/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

15276/763/2009; 

-  Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 838989/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

774836/16170/2008; 
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- Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

3398/40/J/34175/2009; 

 În conformitate cu prevederile:  

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

construcŃii, 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, modificată şi completată; 

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

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile 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 /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 Urbanistic Zonal Str. Jiului nr. 111-

113, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren studiată S=759,00 mp., 

din care suprafaŃa terenului care a generat PUZ S=373,00 mp., 

proprietate persoane fizice. 
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 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul este cuprins în  Zona 

L2a – zonă destinată locuinŃelor individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax =45%; 

CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiuni aprobate: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=60%, CUTmax=3; 

RmaxH=S+P+4E. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 85 



208 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Aleea Meteorologiei nr. 30, sector 1 

 

 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. 30/1/ 2/ 02.12.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 9/ 2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: Aviz de principiu nr. 

670/ 32/ 28.01.2009; 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 

1.026.090/ 16.02.2009; 

- Ministerul Apărării - Statul Major General: aviz nr. D/10230/ 

05.12.2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 5077/ 521/ 27.10.2008; 

- Serviciul Român de InformaŃii: aviz nr. 5.980.356/27.11.2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 788420/47/ 12.12.2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr.14713/ 

03.10.2008; 
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- Primăria Sectorului 1: certificatul de urbanism nr. 

3874/366/M/32971/03.12.2008. 

 În conformitate cu 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 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 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile 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 /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 Urbanistic Zonal Aleea Meteorologiei 

nr. 30, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de cca. 6,5 ha., din 

care suprafaŃa terenului care a generat documentaŃia ST = 15.814 

mp., proprietate privată persoană fizică, din care o suprafaŃă ce va 

fi determinată prin expertiză topo-cadastrală urmează a fi 

transferată conform legii în domeniul public al municipiului 

Bucureşti pentru completarea şi dezvoltarea tramei stradale.  
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 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în 

subzona CB1 – subzona serviciilor publice dispersate în afara 

zonelor protejate. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT max =50%; CUT 

max = 2,4 pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi 2,2 pentru 

clădiri  cu 3-4 niveluri; H max = funcŃie de distanŃa dintre 

aliniamente.  

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni mixte aprobate: S + P + 5E; 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi:  POT max =55%; CUT max = 

2,88; H max. = 20 m.  

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 
Bucureşti, 14.05.2010 
Nr. 86 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 147, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate 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. 

17/5/03.06.2009/R/19.01.2010; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului: aviz de oportunitate nr. 

31/1/2/09.12.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei aviz nr. 178/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

21675/1076/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

nr. 3704/306/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB : aviz nr. 852449/30/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

11037/2009; 
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- Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

3602/344/B/34291/2009; 

În conformitate cu 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 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. 215/2001 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 Urbanistic Zonal şos. Bucureşti – 

Ploieşti  nr. 147, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de cca. 2,5 

ha., din care suprafaŃa terenului care a generat documentaŃia  

ST = 7.888,706 mp., proprietate privată persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 amplasamentul se află parŃial în 

subzona V5 – culoare de protecŃie faŃă de infrastructura tehnică şi 

parŃial în subzona M3 – subzona  mixtă cu clădiri având regim de 
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construire continuu sau discontinuu şi înălŃimi maxime de P + 4 

niveluri.  

Conform PUZ – DN1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

85/2006 se stabileşte retragerea minimă a fronturilor construite la 

75 m din axul DN1; 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: V: fără obiect – culoar de 

protecŃie faŃă de infrastructură; M3: POTmax = 60%; CUTmax = 

2,5; Rmaxh = P + 4. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiune aprobată: mixtă: birouri, servicii, comerŃ. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 50%; CUTmax = 

3,5; Rmaxh = P + 6; Hmax = 29m. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Murg Călin Tudor Toma 

 
Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 87 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 23, sector 1 

 

 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. 

13/4/15.04.2009/R/27.01.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 177/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

21778/1179/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

nr. 3703/305/2009; 

- Comisia de Coordonare PMB: aviz nr. 857311/33/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

11036/2009; 

 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 /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 Urbanistic Zonal şos. Bucureşti – 

Ploieşti nr. 23, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S = 1199,00 

mp., din acte şi S = 1215,39 mp. din măsurători, teren proprietate 

persoane fizice. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 amplasamentul se află în Zona 

M2 – zonă mixtă cu regim de construire continuu sau discontinuu, 

cu regim de înălŃime de P + 14 niveluri.  
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 70%; 

CUTmax = 3; Hmax = P + 14 niveluri. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

FuncŃiuni aprobate: birouri, servicii, locuinŃe. 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 40%; CUTmax = 4; 

Rmaxh = 3 S+ P + 8E – 9Eretras – 10Eretras; Hmax = 40m. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 88 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Zăgazului nr. 13-19 şi nr. 21-25, sector 1 

 

 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. 20/1/6/24.06.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr.150/ 2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 5294/ 2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 880318/48/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 9488/2009; 

 - Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

1775/25/Z/23263/24.07.2009; 
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 În conformitate cu 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 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 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile 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 /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 Urbanistic Zonal str. Zăgazului nr. 

13-19 şi nr. 21-25, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S = 

5300,00 mp. (S = 5014,60 mp., din măsurători) teren proprietate 
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persoane fizice în str. Zăgazului nr. 13-19; S = 4459,77 teren 

proprietate persoane fizice în str. Zăgazului nr. 21-25; S = 399,00 

mp., teren propus pentru concesionare. 

 Prevederi PUG/PUZ aprobate anterior: 

a) Plan Urbanistic Zonal  str. Zăgazului, sector 1, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B.nr.213/2005: POTmax=50%, CUT max=3,8, 

Hmax=S+P+5E-S+P+8E; 

b) Plan Urbanistic de Detaliu str. Zăgazului nr. 13-19 aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 150/2006: 

POTmax=44%, CUTmax=3,7; Hmax=S+P+7E+8Eretras; 

c) Plan Urbanistic de Detaliu str. Zăgazului nr. 21-25 aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local sector 1 nr. 231/2006: POTmax=50%, 

CUTmax=3,8, Hmax=S+P+4E-S+P+7E+8Eretras. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: locuinŃe şi dotări complementare 

locuirii, comerŃ, servicii. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=45%, 

CUTmax=3,7-3,8, Rmaxh=2S+P+7E+8Duplex. 

 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. 
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 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 89 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Drumul Dealul Leului nr. 20 - 22, 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. 29/1/3/25.11.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 151/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

nr. 3034/256/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 832389/D.C.R.I. 

nr.2870/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 8573/2009; 

- Primăria Sectorului 4: certificat de urbanism nr. 

1614/49512/2009;  

 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 /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 Urbanistic Zonal Drumul Dealul 

Leului nr. 20-22, sector 4 pentru o suprafaŃă de teren studiată S = 

3700 mp., proprietate persoană fizică. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr.269/2000, terenul se încadrează în 

subzona M3 – zonă mixta cu clădiri având regim de construire 

continuu sau discontinuu şi înălŃimi maxime de P+ 4 niveluri.  
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 60%; CUT 

max = 2,5%; RmaxH = P+4.  

 CondiŃii de construire aprobate: 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 42%; CUTmax = 

2,52; Rmaxh = S + P + 5E; Hmax = 20.  

FuncŃiune aprobată: mixtă. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 90 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

str. Izbiceni nr. 117-119, sector 1 
 

 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. 28/ 1/2/ 18.11.2009; 

- Primăria Sectorului 1: certificatul de urbanism nr. 

3383/70/I/31320/2009;  

- Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

118/ 2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

nr.5305/427/ 18.01.2010; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz 

18447/914/12.08.2009 

- Comisia de Coordonare  a PMB: aviz nr. 882205/ 1/15.01.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr.15876/ 

07.12.2009; 

 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. 215/2001 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 Urbanistic Zonal str. Izbiceni nr. 

117-119, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S - 878,00 mp. (S- 

879,49 mp. din măsurătorile cadastrale), teren proprietate 

persoană juridică.  

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr.269/2000, terenul se încadrează în Zona 

L2a – zona destinată locuinŃelor individuale şi colective mici. 

Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT max: 45%; CUT max:1,3; 

Rmaxh – P+2E. 
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 Se admite mansardarea clădirilor existente având cu 

şarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafaŃă de maxim 60% din 

aria construită la sol a clădirii. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃii aprobate: locuinŃe şi birouri. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax. = 45%; CUTmax. = 

1,56; RhmaxH. = S+P+3E+M. 

 Se admite mansardarea clădirilor existente având cu 

şarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafaŃă de maxim 60% din 

aria construită la sol a clădirii; 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 91 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal 

str. Louis Blanc nr.26, sector 1 

 

 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.23/1/3/ 

22.07.2009/R/03.03.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 190/ 2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

nr.3744/314/ 28.09.2009; 

- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional – DirecŃia 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr.981/Z/14.09.2008. 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 852158/ 13.08.2009. 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr.12509/ 

23.09.2009; 

  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.  

 În conformitate cu prevederile 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. 215/2001, 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 Urbanistic Zonal str. Louis Blanc nr. 

26, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată prin PUZ: S-220 

mp.,proprietate persoană fizică.  

 Prevederi PUZ-Zone protejate: Terenul care a făcut 

obiectul reglementării PUZ se încadrează în zona protejată 47 – 

Parcelarea Blanc.  

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT max:65%; CUT 

max:1,8; Hmaxh –10 m. Pe teren există o construcŃie P+2E + pod 
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autorizată cu AC nr.545/41/B/15348/10.06.2008. Se solicită 

transformarea podului în mansardă locuibilă. 

 Certificat de Urbanism nr.87/884143/09.02.2010 emis de 

Primăria Municipiului Bucureşti. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃii aprobate: se avizează transformarea podului în 

mansardă cu funcŃiunea locuinŃă.  

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax. = 60%;(existent şi 

menŃinut); CUTmax. = 2,16; RhmaxH. = P+2E+M; Hmax nu se 

modifică. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 92 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 107, lot 13 şi 15, sector 1 

 

 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 Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 31 /1 /1/09.12.2009; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 

28/1/6/18.11.2009; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

171/ 2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 4474/ 469/ 18.11.2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 733860/ 18/23.05.2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 2853/ 

14.02.2008; 
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- Primăria Sectorului1: certificatul de urbanism nr. 

3491/332/B/34932/05.11.2009; 

 În conformitate cu 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 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 al Municipiului Bucureşti, 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. 215/2001 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 Urbanistic Zonal şos. Bucureşti - 

Ploieşti nr.107, lot 13 şi 15, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de 

cca. 20 ha., din care suprafaŃa terenului care a generat 

documentaŃia ST = 36.814 mp., proprietate privată persoane fizice.  
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 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti, amplasamentul 

se află parŃial în subzona V5 - culoare de protecŃie faŃă de 

infrastructura tehnică subzonă, parŃial în subzona M3 - subzona 

mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau 

discontinuu şi înălŃimi maxime de P+4 niveluri şi în subzona L1c - 

locuinŃe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate 

în noile extinderi sau enclave neconstruite.  

 Indicatorii urbanistici caracteristici: 

V5: fără obiect – culoar de protecŃie faŃă  de infrastructură; 

M3: POT max = 60%; CUT max = 2,5; H max = P+4; 

L1c: POT max = 45%; CUT max = 1,3; H max = P+2;   

 Conform PUZ – DN1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

85/2006 se stabileşte retragerea minimă a fronturilor construite la 

75 m din axul DN1.  

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune aprobată: birouri, locuinŃe colective, comerŃ, 

servicii. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 54%; CUTmax 

=3,3; Rmax H = P+6; Hmax. = 24m. 

 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 93 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Consiliul de AdministraŃie şi în Adunarea 

Generală a AcŃionarilor la S.C. REBU S.A. şi abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 143/2004 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului eneral al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale infrastructură şi Servicii Publice - 

DirecŃia UtilităŃi Publice; 

 Văzând demisia doamnei Cristea Florentina din Adunarea 

Generală a AcŃionarilor la S.C. REBU S.A. înregistrată la Cabinet 

Secretar General al Municipiului Bucureşti sub nr. 

1317/6/15.04.2010; 

 Luând în considerare raportul Comisiei pentru igienizare şi 

salubritate, raportul Comisiei utilităŃi publice, 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. c) şi art. 

45 alin. (1), alin. (5) 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 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 se 

modifică la pct. 1 astfel: 

„1. Doamna Cristea Florentina se înlocuieşte cu domnul Neicu 

Mihai". 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 80/2009 

rămân neschimbate. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 94 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/2009 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Consiliul de AdministraŃie al Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr.151/2004 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând demisia domnului Sabarez Costel din Consiliul de 

AdministraŃie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

înregistrată la DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B. 

sub nr.1130/06.05.2010; 

 Luând în considerare raportul Comisiei transporturi şi 

infrastructură urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

şi 45 alin. (1), alin. (5) 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.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/2009 se modifică 

la pct.3 şi va avea următorul cuprins: 

"5. Domnul Sabarez Costel se înlocuieşte cu domnul CriŃ Adrian". 
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 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.' 83/2009 

rămân neschimbate. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti,14.05.2010 

Nr. 95 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru înfiinŃarea Comisiei de analiză a Regulamentului privind 

ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor 

sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe drumurile publice din 

Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 36 alin.1 şi art. 45 alin.1, alin.5 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 înfiinŃează Comisia de analiză a Regulamentului 

privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe 

drumurile publice din Municipiul Bucureşti, având componenŃa 

nominală prezentată în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Comisia îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 

60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va 

prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti un raport 

cuprinzând concluziile activităŃilor desfăşurate. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Comisia prevăzută 

la art. 1, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 96 
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Anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2010 
 

ComponenŃa nominală a comisiei de analiză a regulamentului 

privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe 

drumurile publice din Municipiul Bucureşti 

 

 

1. Domnul Raicu Mircea Cristian consilier C.G.M.B 

2. Domnul Vlădan Florin LaurenŃiu consilier C.G.M.B 

3. Domnul Bădulescu Aurelian consilier C.G.M.B 

4. Domnul Ionici Teodor consilier C.G.M.B 

5. Domnul Pârvu Cosmin Gabriel consilier C.G.M.B 

6. Domnul Deaconescu Ionel Cristinel consilier C.G.M.B 

7. Domnul Popa Grigore Ioan consilier C.G.M.B 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Teatrului itinerant łăndărică în cadrul 

programului „Bucureşti, Cartier de vară” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând solicitarea Teatrului łăndărică nr. 

1049/10.05.2010, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 

1824/6/14.05.2010; 

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

pct. 4 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 participarea Teatrului itinerant łăndărică, 

în cadrul programului „Bucureşti, Cartier de vară”. 

 Art. 2 Pentru desfăşurarea activităŃilor specifice ale 

Teatrului łăndărică în Parcul Unirii, Parcul Herăstrău, Parcul 
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Tineretului şi Parcul Alexandru Ioan Cuza, în perioada 17 mai – 1 

octombrie 2010, nu se percep taxe locale. 

 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 97 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

289/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B.; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei 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; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), alin. (5) şi art. 54 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. Anexa 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 se 

modifică după cum urmează: 

a) Comisia pentru credite externe şi monitorizarea derulării 

acestora: 
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1. Doamna Toma Veronica se înlocuieşte cu 

Domnul Deaconescu Ionel Cristinel 

b) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului se completează 

cu 

1. Domnul Budulan Pompiliu 

c) Comisia pentru utilităŃi publice: 

1. Domnul Budulan Pompiliu se înlocuieşte cu: 

Domnul Răileanu Marius Nicolae  

d) Comisia pentru salubritate: 

1. Domnul Iovici Victor Teodor se înlocuieşte cu 

Domnul Capotă Bogdan Alexandru 

2. Domnul Raicu Mircea Cristian se înlocuieşte cu 

Domnul Deaconescu Ionel Cristinel 

e) Comisia învăŃământ, cultură, culte şi sport: 

1. Doamna Cosma Roxana Maria se înlocuieşte cu 

Domnul Pop Romeo Teodor 

f) Comisia sănătate şi protecŃie socială se completează cu 

1. Doamna Mihailovici Virginia 

g) Comisia pentru relaŃii cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi 

parteneri sociali: 

1. Domnul Murg Călin se înlocuieşte cu 

Doamna Cosma Roxana Maria 

h) Comisia transporturi şi infrastructură urbană: 

1.Domnul Popa Grigore Ioan se înlocuieşte cu 

Domnul Deaconescu Ionel Cristinel. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 98 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a activităŃii 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de ecologie şi 

protecŃia mediului din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane; 

 În temeiul prevederilor art. 54 alin.7 şi art. 45 alin. 1, alin. 5 

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 constituirea unei comisii de analiză şi 

verificare a activităŃii AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, având următoarea componenŃă: 

1. Dl. consilier C.G.M.B. Ivaşcu Tiberiu 

2. Dl. consilier C.G.M.B. Bădulesu Aurelian 

3. Dna consilier C.G.M.B. Cruceanu Elena  
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4. Dna consilier C.G.M.B. Cosma Roxana Maria 

5. Dl. consilier C.G.M.B. Pop Romeo Teodor 

6. Dl. consilier C.G.M.B. Gâf – Deac Ioan   

7. Dl. consilier C.G.M.B. BăcăinŃan Irimie Gabriel 

 Art. 2 Comisia prevăzută la art.1 îşi va desfăşura activitatea 

pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri şi va avea următoarele obiective: 

a) verificarea situaŃiei economice a AdministraŃiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

b) analizarea modului de îndeplinire a atribuŃiilor şi sarcinilor 

personalului de conducere din cadrul AdministraŃiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

c) verificarea contractelor încheiate de AdministraŃia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti pentru imobilele (clădiri şi/sau 

terenuri) aflate în administrarea acesteia; 

d)verificarea stării actuale a spaŃiilor verzi, parcurilor şi lacurilor 

din Municipiul Bucureşti aflate în administrarea AdministraŃiei 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

e) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creşterea eficienŃei 

activităŃii AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

 Art. 3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va 

prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti un raport 

cuprinzând concluziile activităŃilor desfăşurate. 

 Art. 4 Persoanele prevăzute la art.1 şi AdministraŃia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.05.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 14.05.2010 

Nr. 99 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei de AsistenŃă Tehnică şi Juridică a 

C.G.M.B.; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei 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; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1), alin. (5), şi art. 54 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

repuplicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Articol unic. Anexa 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 se 

modifică după cum urmează: 

a) Comisia patrimoniu: 
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1. Domnul Murg Călin se înlocuieşte cu Domnul Marius Nicolae 

Răileanu 

b) Comisia pentru utilităŃi publice: 

1. Domnul Marius Nicolae Răileanu se înlocuieşte cu Domnul 

Murg Călin 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consillului General al Municipiului Bucureşti din data de 31.05 

2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.05.2010  

Nr. 100 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

HOTĂRÂRE 

privind creşterea transparenŃei cheltuirii banilor publici la nivelul 

Primăriei Municipiului Bucureşti, a instituŃiilor publice de interes 

local şi al regiilor autonome de interes local ale Municipiului 

Bucureşti 
 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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. 31 din ConstituŃia 

României, republicată, ale art. 20 lit. d), lit. e), lit. h) şi lit. j) din 

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

modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) şi alin. 

(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), 

alin. (6) 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 Pentru creşterea transparenŃei activităŃii Primăriei 

Municipiului Bucureşti, a tuturor instituŃiilor publice de interes 
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local, conform anexei 1, precum şi a Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti şi a Regiei Autonome de DistribuŃie a 

Energiei Termice Bucureşti, de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri se interzice includerea în contractele încheiate de 

instituŃiile mai sus menŃionate cu terŃi, persoane fizice sau 

juridice, a unor clauze de confidenŃialitate indiferent de tipul de 

contract, obiect, valoare sau mod de atribuire. 

 Art.2 Încălcarea art. 1 va fi sancŃionată conform legii de 

către PrimaruI General, care va informa Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la sancŃiunile aplicate. 

 Art.3 În pagina de internet a Primăriei Municipiului 

Bucureşti (www.pmb.ro). se va crea secŃiunea distinctă "Cheltuieli 

publice" care va include câte o subsecŃiune separată pentru 

fiecare instituŃie din anexa 1, precum şi o subsecŃiune "Primăria 

Municipiului Bucureşti, o subsecŃiune ,,R.A.T.B.” şi o subsecŃiune 

,,R.A:D.E.T.” 

 Art. 4 În vederea creşterii transparenŃei, cheltuirii banilor 

publici Primăria Municipiului Bucureşti, instituŃiile publice de 

interes local menŃionate în anexa 1, precum şi Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti şi Regia Autonomă de DistribuŃie a 

Energiei Termice Bucureşti vor furniza şi vor publica în pagina de 

internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro.), în 

secŃiunea "Cheituieli publice", în subsecŃiunea fiecărei instituŃii, 

datele conform anexei 2, pentru toate contractele, încheiate cu 

terŃi, persoane fizice sau juridice, indiferent de tipul de contract, 

obiect, valoare, sau mod de atribuire . 
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 Art 5 Publicarea datelor prevăzute la art. 4 se va realiza 

tehnic prin Centrul de Calcul, instituŃie publică de interes local în 

subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

 Art.6 Neîndeplinirea în termen de 10 zile de la semnarea 

unui contract cu un terŃ, persoană fizică sau juridică, a obligaŃiilor 

prevăzute la art. 4 conduce la sancŃionarea conform legii a 

conducătorului instituŃiei în cauză, de către Primarul General, 

care va informa Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu 

privire la sancŃiunile aplicate, la prima şedinŃă. 

 Art. 7 (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei 

hotărâri contractele care se încadrează în categoria informaŃiilor 

la care se face referire în art. 12 alin. (1) lit. a), lit.b), lit. c) şi lit. d) 

din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Sunt exceptate contractele de furnizare a energiei termice ale 

RADET către consumatori. 

 Art.8 .Orice instituŃie sau regie care va fi înfiinŃată, sau din 

cele prevăzute în anexa 1, care se reorganizează sau îşi modifică 

denumirea se vor supune normelor prezentei hotărâri, fără a fi 

necesară modificarea şi/sau completarea anexei 1, până la 

îndeplinirea termenului prevăzut de art.9. 

 Art.9 (1) Anexa 1 se va modifica şi/sau completa, după caz, 

anual în prima şedinŃă ordinară a Consiliului General al 

Muncipiului Bucureşti. 

(2) Toate contractele în derulare ale instituŃiilor menŃionate la art 

1 din exercitiul bugetar curent intră sub incidenŃa prezentei 
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hotărâri şi vor fi publicate pe subsecŃiunile instituŃiilor, în 

conformitate cu art. 4. 

 Art. 10 Anexa 1 şi anexa 2 sunt parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 Art.11 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Centrul de Calcul, 

R.A T. B., R.A. D. E.T., precum şi toate instituŃiile din anexa 1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

31.05.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea 

conform opiniei motivate  

 

Bucureşti, 31.05.2010  

Nr. 101  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar general 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

Municipiului Bucureşti, în temeiul prevederilor art.48 alin.1 din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 

contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu nr. 101/2010 privind creşterea transparenŃei cheltuirii 

banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, a 

instituŃiilor publice de interes local şi al regiilor autonome de 

interes local ale Municipiului Bucureşti, pentru următoarele 

considerente: 

 Proiectul de hotărâre iniŃiat de către un consilier CGMB a 

fost introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinŃei 

extraordinare a C.G.M.B, din data de 31 mai a.c. 

 Potrivit art. 43 din Legea nr.215/2001, "suplimentarea 

ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care 

nu pot fi amânate până la şedinŃa următoare …." În expunerea de 

motive prin care a fost propus acest proiect, nu este menŃionat 

caracterul urgent al acestuia. 

 Proiectul de hotărâre nu este însoŃit de raportul de 

specialitate al directiei de resort din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 
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 Analizând temeiul legal invocat de iniŃiator (art.31 din 

ConstituŃia României, art.20 lit d), lit.e), lit.h), lit.j) din Legea 

nr.273/2006) se constată că textele de lege menŃionate în 

preambulul proiectului de hotărâre nu reprezintă temei legal 

necesar şi suficient de aprobare a proiectului. 

 Potrivit art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaŃiile de interes public: 

 "(1) Fiecare autoritate sau instituŃie publică are obligaŃia să 

comunice din oficiu următoarele informaŃii de interes public: 

 a) actele normative care reglementează organizarea şi 

funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice; 

 b) structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, 

programul de funcŃionare, programul de audienŃe al autorităŃii sau 

instituŃiei publice: 

 c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea 

autorităŃii sau instituŃiei publice şi ale funcŃionarilor responsabili cu 

difuzarea informaŃiilor cu caracter public, 

 d) coordonatele de contact ale autorităŃii sau instituŃiei 

publice, respectiv:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii web.  

 e) sursele financiare, bugetul şi bilanşul contabil; 

 f) programele şi strategiile proprii; 

 g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii; 
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 i) modalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau 

instituŃiei publice în situaŃia în care persoana se consideră 

vătămată în privinŃa dreptului la acces la informaŃiile de interes 

public solicitate. 

 (2)AutorităŃile şi instituŃiile publice au obligaŃia de a publica 

şi actualiza anual sau ori de câte ori este nevoie un buletin 

informativ care să cuprindă aceste informaŃii." 

 Prin hotărârea CGMB nr.101/2010 se stabilesc alte 

informaŃii decât cele expres stabilite prin legea-cadru a se 

comunica din oficiu. Potrivit art.78 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legistativă pentru elaborarea actelor 

normative "actele normative ale autorităŃilor administraŃiei publice 

locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităŃi 

de interes local, în limitele stabilite prin ConstituŃie şi prin 

lege şi numai în domeniile în care acestea au atribuŃii legale", iar 

potrivit art. 79 (1) din Legea. nr.24/2000 “la elaborarea proiectelor 

de hotărâri, ordine sau dispoziŃii se va avea în vedere caracterul 

lor de acte subordonate legii, hotărârilor şi ordonanŃelor 

Guvernului şi altor acte de nivel superior; (2) Reglementările 

cuprinse în hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeŃene, 

precum şi cele cuprinse în ordinele prefecŃilor sau dispoziŃiile 

primarilor nu pot contraveni ConstituŃiei României şi 

reglementărilor din actele normative de nivel superior." 

 Prin art.1 din HCGMB nr.101/2010 se interzice includerea 

unor clauze de confidenŃialitate în contractele încheiate de unele 

instituŃii publice de Ia nivelul municipiului Bucureşti, (stabilite în 
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anexa 1 la HCGMB), indiferent de tipul de contract, obiect, 

valoare sau mod de atribuire. 

 Această prevedere contravine O.U.G. nr.34/2006 privind 

atribuirea de contracte de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

 Astfel, art.24 din O.U.G. nr.34/2006 prevede următoarele:  

" Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei 

ordonanŃe de urgenŃă, autoritatea contractantă are obligaŃia de 

a asigura garantarea protejării acelor informaŃii pe care 

operatorul economic Ie precizează ca fiind confidenŃiale, în 

măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaŃii ar 

prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în 

special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea 

intelectuală. " 

 Art.9 (2) din HCGMB nr.101/2010 prevede că "Toate 

contractele în derulare ale instituŃiilor menŃionate la art.1 din 

exerciŃiul bugetar curent intră sub incidenŃa prezentei hotărâri şi 

vor fi publicate pe subsecŃiunile instituŃiilor, în conformitate cu 

art.4." Acest articol presupune, în esenŃă modificarea unilaterală 

a contractelor aflate în derulare, în situaŃia în care există clauze 

de confidenŃialitate, stabilite potrivit legii. 

 Potrivit prevederilor art.15(2) din ConstituŃia României 

"Iegea dispune numai pentru viitor, cu excepŃia legii penale sau 

contravenŃionale mai favorabile." 



259 
 

 Art. 77 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcŃionarului 

public prevede în mod expres şi limitativ care sunt abaterile 

disciplinare ale funcŃionarului public, iar potrivit art.263(2) din 

Codul Muncii: "Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu 

munca şi care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu 

vinovăŃie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 

legale, regulamentul intern, contractuI individual de muncă sau 

contractuI colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziŃiile 

legale ale conducatorilor ierarhici." Niciuna dintre faptele 

menŃionate în Hotărârea CGMB nr.101/2010 nu se încadrează în 

categoria abaterilor disciplinare prevăzute de legile speciale, 

pentru a putea fi sancŃionate potrivit acestora. 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Tudor TOMA 
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Anexa 1 la HCGMB nr. 101/2010 

Lista instituŃiilor publice de interes local cărora le 

sunt opozabile prevederile prezentei hotărâri 

 

1. AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

2. AdministraŃia Străzilor 

3. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

4. AdministraŃia Grădina Zoologică 

5. AdministraŃia Fondului Imobiliar 

6. AdministraŃia pentru Supravegherea Câinilor fără stăpân 

Bucureşti 

7. Centrul de pentru ProtecŃia Plantelor 

8. Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană 

9. Centrul de Calcul 

10. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

11. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor Director  

12. Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

13. Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice 

14. PoliŃia Comunitară 

15. AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

(şi pentru toate spitalele din administrare) 

16. Clubul Sportiv Municipal Bucureşti  

17. Teatrul Municipal LS.Bulandra 

18. Teatrul Odeon 
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19. Teatrul CI. Nottara  

20. Teatrul Mic 

21. Teatrul de Comedie 

22. Teatrul Evreiesc de Stat 

23. Teatrul Masca 

24. Teatrul Tineretului Metropolis 

25. Teatrul de AnimaŃie łăndărică  

26. Teatrul Ion Creangă 

27. Teatrul Excelsior 

28. Teatrul de Revistă Constantin Tănase 

29. Circ & Variete Globus Bucureşti 

30. Şcoala de Arte Circ & Variete Globus Bucureşti 

31. Opera Comică pentru Copii 

32. Muzeul Municipiului Bucureşti 

33. Muzeul NaŃional al Literaturii Române 

34. Şcoala de Artă 

35. AdministraŃia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

36. Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti-

ARCUB 

37. Centrul de cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile 

Bucureştiului din Mogoşoaia 

38. Centrul de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi 

Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

39. Biblioteca Metropolitană Bucureşti 

40. Centrul de Conservare şi Valorificare a TradiŃiei şi 
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CreaŃiei Populare 

41. Universitatea Populară loan I Dalles.  

42. Casa de Cultură Friederich Schiller 
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Anexa 2 la HCGMB Nr. 101/2010 

Formatul informaŃiilor care vor fi publicate în pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro), secŃiunea 

,,Cheltuieli publice”, în subsecŃiunea fiecărei instituŃii 

 

Nr. 

Crt. 

Contract 

Nr. 

Încheiat 

în data: 

PărŃile 

contractante* 

Obiectul 

contractului** 

Valoare 

RON 

      

      

      

• * Pentru persoane juridice se va menŃiona Societatea 

Comercială, AsociaŃia, FundaŃia sau după caz instituŃia, iar pentru 

personae fizice numele şi prenumele 

• ** Se va menŃiona obiectul contractului exact aşa cum 

apare definit în contract 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1 
 
Sumar 

 
HOTĂRÂREA Nr. 114 din 27.05.2010 privind aprobarea susŃinerii cofinanŃării 

Proiectului de mobilităŃi Leonardo da Vinci ”Formarea cadrelor didactice pentru 

consilierea carierei tinerilor” ......................................................................................265 

HOTĂRÂREA Nr. 122 din 27.05.2010 privind stabilirea costului mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare din structura DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 ..................................268 

HOTĂRÂREA Nr. 123 din 27.05.2010 privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreŃinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul de 

asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 ......................................................................................................270 

HOTĂRÂREA Nr. 124 din 27.05.2010 privind stabilirea costului mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Milcov din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1........................................................................................273 

HOTĂRÂREA Nr. 125 din 27.05.2010 privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere în 

cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susŃinerii cofinanŃării Proiectului de 

mobilităŃi Leonardo da Vinci 

”Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei 

tinerilor” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii învăŃământului nr. 

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de Proiectul de mobilităŃi Leonardo da Vinci 

”Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor” 

al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere adresele Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrate la Primăria Sectorului 1 sub 

nr. 11178/30.04.2010, respectiv nr. 13459/25.05.2010; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ”q” 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 susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în 

vederea realizării Proiectului de mobilităŃi Leonardo da Vinci 

„Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor” 

al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. ContribuŃia financiară a Consiliului Local Sector 1 în 

vederea implementării este în sumă de 2000  EURO. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre de consiliu va intra în vigoare 

după obŃinerea împuternicirii din partea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice, DirecŃia 
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Management Economic, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 114 

Data: 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al 
cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi 

asistare din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 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. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind 

normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 
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Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Stabileşte costul mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de 

îngrijire şi asistare din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, la suma de 4.513 lei. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
 

Nr.:122 

Data: 27.05.2010 



270 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere/copil 

protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul 

de asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1  
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile: 

Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază 

copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru 

protecŃia copilului;  

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale; 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreŃinere/copil 

protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul de 

asistenŃă maternală din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, astfel: 

pentru componenta tip centru de plasament, centru 

maternal şi centru de zi, costul mediu lunar de întreŃinere/copil 

protejat este stabilit la suma de 2.799 lei; 

pentru casele de tip familial care protejează copii cu 

dizabilităŃi, costul mediul lunar de întreŃinere/copil protejat este 

stabilit la suma de 5.610 lei; 

 pentru casele de tip familial care protejează copii fără 

dizabilităŃi, costul mediul lunar de întreŃinere/copil protejat este 

stabilit la suma de  4.130 lei; 

 pentru Centrul de Asistare şi ProtecŃie pentru Copii 
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cu Handicap Sf. Gavril, respectiv Centrul de Asistare şi 

ProtecŃie pentru Copii cu DeficienŃă Auditivă Sf. Mihail, costul 

mediu lunar de întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de 

2.203  lei; 

pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist 

angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, costul mediu lunar de întreŃinere/copil protejat 

este stabilit la suma de 2.397 lei. 

 Art. 2. Pe baza costului mediul lunar de întreŃinere/copil 

protejat, astfel cum este stabilit la art. 1 din prezenta hotărâre, se 

decontează cheltuielile efectuate de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru serviciile 

sociale oferite.  

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.123 

Data: 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 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. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind 

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

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, la suma de 8.740 lei. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:124 

Data: 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a 

costului mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pe baza căruia 

se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere în cadrul 

Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social 

de Servicii Odăi din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 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. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
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elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreŃinere în căminele pentru persoanele vârstnice,  

OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediul lunar de 

întreŃinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia 

lunară de întreŃinere în cadrul Complexului Social de Servicii 

Străuleşti şi Complexului Social de Servicii Odăi din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, astfel: 

 

pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

- costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.835 lei; 
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- costul mediul lunar de întreŃienere/beneficiar pe baza 

căruia se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere este stabilit la 

suma de 751 lei. 

 

pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

- costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.228 lei; 

- costul mediul lunar de întreŃienere/beneficiar pe baza 

căruia se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere este stabilit la 

suma de 860 lei. 

 

pentru componenta de protecŃie în regim de urgenŃă 

din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi: 

- costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 1.162 lei. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Secor 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 125 

Data: 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 517/22.12.2009privind aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu pentru construcŃii definitive pe terenul situat în 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti - PUD Str. Turnul Roşu 

nr. 3 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ; 
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 łinând seama de adresa înregistrată la Primăria Sectorului 

1 sub nr. 11377/03.05.2010; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (1) si art. 115 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 517/22.12.2009 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București - 

Str. Turnul Roşu nr. 3. 

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

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:126 

Data: 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 

al Municipiului Bucureşti     

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 225/26.04.2010  al arhitectului şef al 

Primariei sectorului 1 . 

- Raport nr. 75/13.05.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 30/16/21.12.2009, 

6/4/16.03.2010, 5/15/02.03.2010, 7/2/30.03.2010, 

6/6/16.03.2010, 14/12/16.06.2009, 29/7/07.12.2009, 

8/21/27.04.2010, 3/14/02.02.2010, 3/3/02.02.2010, 

7/4/30.03.2010, 5/2/02.03.2010, 9/14/11.05.2010 ale Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulatie PMB, Avizele Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB   

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

constructii definitive pe terenuri situate in Sectorul 1 al 

Municipiului Bucuresti, precum si avizele Comisiei Tehnice de 



283 
 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului prevazute in Anexa nr.1, 

care face parte integranta din prezenta hotarare si contine  13  

pozitii.   

 Art. 2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până 

la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr. 127 

Data: 27.05.2010 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 127/27.05.2010 
PREŞEDINTE DE şEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

 

TABEL 

 Planuri Urbanistice de Detaliu   

pentru constructii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 

al Municipiului Bucureșșșști 

 
Nr. 

crt. 

Doc. 

PUD   

Adresa Nr. 

postal 

Functiunea Avizat 

CTU 

1 PUD Drumul Plaiul 

Sarului, lot 3 

61-63 Loc. S+P+2E 30/16/21.12.200

9 

2 PUD Str. Mihai 

Viteazu 

13 Ext. loc. 

P+1E 

6/4/16.03.2010 

3 PUD Calea  

Floreasca 

42 bis Loc. P+2E 5/15/02.03.2010 

4 PUD Str. Vespasian 3 Ext. Loc. 

P+1E 

7/2/30.03.2010 

5 PUD Str. Dunăcești 16 Loc. P+1E 6/6/16.03.2010 

6 PUD Str. Stănilești 27 F Loc. P+1E si 

garaj 

14/12/16.06.200

9 

7 PUD Str. Retortei 20A Loc. P+1E 29/7/07.12.2009 

8 PUD B-dul Aerogarii 25 Loc. S+P+3E 8/21/27.04.2010 

9 PUD Drumul  

Pădurea 

Pustnicu 

55E, 55D Loc. P+1E+M 3/14/02.02.2010 

10 PUD Str. Dobrogei  7 Ext.loc.Sp+P

+1E+pod, 

garaj parter 

 

3/3/02.02.2010 
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11 PUD Str. Institutul 

Medico-Militar 

12 Loc.colective 

S+P+2E+M 

7/4/30.03.2010 

12 PUD Str. Teodosie 

Rudeanu 

49 Loc. P+2E 5/2/02.03.2010 

13 PUD Str. Surorilor 131,131A Loc. P+1E, 

S+P+1E+M 

9/14/11.05.2010 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2010 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

proiectul „Asigurare acces insula Plumbuita prin modernizare 

pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj 

în jurul Mânăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua 

Roşie – Petricani  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 10.05.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea  şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2010 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul 

„Asigurare acces insula Plumbuita prin modernizare pasarelă 

pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul 

Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie 

– Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 31851/05.05.2010 al DirecŃiei 

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

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

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

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

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 
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 - Ordinul comun nr. 245/1549 din 29.02.2008 al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului 

economiei şi finanŃelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. I  Alineatul (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 2 nr. 57/2010 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico – economice pentru proiectul „Asigurare acces insula 

Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi pod peste 

Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mânăstirii Plumbuita” 

din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani se 

modifică după cum urmează: 
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  „Art. 1 (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 

7.154.36 mii lei din care C+M = 6.239,19 mii lei.” 
 

 Art. II  Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 57/2010 se înlocuieşte 

cu anexa ce cuprinde un număr de 3 file şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

 Art. III  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 57/2010 

rămân neschimbate. 
 

 Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia Economică,  DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura ducerea  la  

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

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

al Municipiului Bucureşti.  

  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

               
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea Nr. 85 

Bucureşti, 10.05.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃă extraordinară din data de 10.05.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 58/2010 

privind aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Asigurare 

acces insula Plumbuita pri modernizare pasarelă pietonală şi pod 

peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii 

Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 10.05.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 58/2010 privind 

aprobarea cofinanŃării şi susŃinerea proiectului „Asigurare acces 

insula Plumbuita pri modernizare pasarelă pietonală şi pod peste 

Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 31852/05.05.2010 ale  

DirecŃiei Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului  de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

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

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

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, astfel cum a fost 

modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 
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 - Ordinul comun nr. 245/1549 din 29.02.2008 al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului 

economiei şi finanŃelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico - 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Art. (1) al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

58/2010 se modifică după cum urmează: 

 „Art. 1. (1)  Se aprobă proiectul de interes local „Asigurare 

acces Insula Plumbuita, prin modernizare pasarela pietonală 

şi pod peste lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul 
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Mânăstirii Plumbuita”, în valoare totală de 7.154.363,74 lei, 

finanŃat prin Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 

Domeniul major de intervenŃie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea  

resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice”. 

 (2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din bugetul general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 

1.284.594,37 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 

suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 119.791,00 lei. 

- costurile neeligibile, în valoare de 22.500,0 lei;  

- TVA aferentă cheltuielilor proiectului este de 

1.142.293,37 lei;” 

 

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia Economică, DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, DirecŃia Managementul 

Proiectelor şi Integrare Europeană vor asigura ducerea  la  

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 58/2010 

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

Municipiului Bucureşti.  

                  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 86 

Bucureşti, 10.05.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 10.05.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind funcŃionarea „Centrului de colectare selectivă a deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) Sector 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 10.05.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

funcŃionarea „Centrului de colectare selectivă a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) Sector 2”;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 32136/05.05.2010 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 5573/05.05.2010 al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei pentru probleme de Ecologie, ProtecŃia 

mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate din cadrul 

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

 - O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, astfel 

cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1518/2009; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 72/2007 

privind contractarea unei finanŃări nerambursabile de la 

AdministraŃia Fondului de Mediu pentru implementarea proiectului 

„Centru de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice (D.E.E.E.) Sector 2”; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 73/2007 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Centru 

de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

(D.E.E.E.) Sector 2”; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2008 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Sectorului 2 pe anul 2008; 

 - Adresa DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului nr. 

65920/04.09.2008 înregistrată la AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 2 sub numărul 11784/09.09.2008; 

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

din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă funcŃionarea temporară, cu 

respectarea cerinŃelor tehnice, a unui centru de colectare 

selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

(D.E.E.E.) Sector 2, provenite de la gospodăriile particulare, pe 

amplasamentul situat în strada Baicului nr. 69, Sector 2, în 

suprafaŃă de 597,00 m.p., teren aparŃinând domeniului privat al 

Municipiului Bucureşti, identificat potrivit anexei.   

 (2) Anexa cuprinde o filă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 (1) Centrul de colectare selectivă a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice va fi administrat de S.C. 

Supercom S.A., societate care asigură serviciul de salubrizare 

urbană la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ulterior 

încheierii procesului – verbal de predare – primire între 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

şi S.C. Supercom S.A. 

 (2) Pe acest teren nu se vor edifica, în lipsa acordului 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, niciun fel de 

construcŃii sau alte amenajări provizorii, cu excepŃia împrejmuirii 

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

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi S.C. Supercom S.A. 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 Hotărârea Nr. 87 

Bucureşti, 10.05.2010 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 10.05.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Strategiei privind gestionarea, 

sterilizarea şi identificarea animalelor aflate  pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 10.05.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

funcŃionarea „Centrului de colectare selectivă a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) Sector 2”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 32478/06.05.2010 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 32479/06.05.2010 ale Centrului 

Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 
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Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, astfel 

cum a fost modificată si completata de Legea nr. 9/2008;  

- Legea nr. 60/2004 privind ratificarea ConvenŃiei europene 

pentru protectia animalelor de companie; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de 

neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul ANSVSA nr. 31/2008 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecŃia 

animalelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 125/2008 

privind aprobarea Statului de funcŃii, Organigramei şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare pentru Centrul 

Teritorial Veterinar  Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 (1) Se aprobă Strategia privind gestionarea, 

sterilizarea şi identificarea animalelor aflate pe raza Sectorului 2, 

conform anexei nr. 1.  

 (2) Se aprobă modelul de declaraŃie – angajament conform 

anexei nr. 2. 

 

 Art. 2 (1) Se înfiinŃează Registrul de evidenŃă a animalelor, 

cu excepŃia celor pentru care se realizează recensământul 

general agricol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

 (2) Anexele nr. 1 – 3 conŃin un număr de 4 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

           

 Art. 3 În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 va 

prezenta Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

spre aprobare Normele metodologice de completare şi Ńinerea la 

zi a registrului de evidenŃă a animalelor. 

  

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 

47 DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

  

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 88 

Bucureşti, 10.05.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 10.05.2010 cu respectarea 

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

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

Primăriei Sectorului 2. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR  3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 608/21.05.2010 al Secretarului 

Sectorului 3; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din O.G. 

nr. 35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare 

şi funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată de 

Legea nr. 673/2002. 

 În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. Unic Se alege în funcŃia de preşedinte de şedinŃă d-na 

consilier DINU MARIA MIRELA pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile 
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adoptate de acesta. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 78 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul  

Consiliului Local sector 3 

 

 Având în vedere: 

- referatul  nr. 600/20.05.2010 al Secretarului Sectorului 3; 

- Adresa nr. 137/05.05.2010 a P.S.D. - OrganizaŃia Municipiului 

Bucureşti ;   

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. h1 şi art. 12 

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

completată; 

 În baza cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. Unic  Se ia act de încetarea mandatului d-lui PĂRVAN 
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IOAN, ca urmare a retragerii sprijinului politic şi a excluderii din 

PSD şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului 

Local Sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 79 

Din. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea raportului de serviciu al doamnei  

Cazacu Liliana, Director Executiv la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 
 

 Având în vedere : 

• Expunerea de motive nr. 3843/19.05.2010 a Primarului 

Sectorului 3; 

• Prevederile dispoziŃiei Primarului nr. 49874/09.10.2008 prin 

care doamna Cazacu Liliana a fost numită în funcŃia de Director 

Executiv la DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 emisă în 

baza H.C.L. Sector 3 nr. 108/31.10.2008; 

• Adresa Ministerului Mediului şi Pădurilor – Garda NaŃională 

de Mediu – Comisariatul General nr. 3118/GM/18.05.2010 prin 

care se comunică transferul în interesul serviciului al doamnei 

Cazacu Liliana, Director Executiv la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3; 

• Prevederile art. 90 alin.(1) litera “a” şi art. 92 din Legea nr. 

188/1999 (r2) privind Statutul funcŃionarilor publici. 

• Prevederile art. 81 alin. (2) lit. “h” din Legea 215/2001 (r1) 

privind AdministraŃia Publică Locală; 

• Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 (r1) privind 

AdministraŃia Publică Locală, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Cu data 18.05.2010, doamnei Cazacu Liliana, 

Director Executiv la DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 îi 

încetează raportul de serviciu, conform art. 90 lit. “a” din Legea 

nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcŃionarilor publici. 

 Art. 2 Cu data prezentei hotărâri, se numeşte domnul Ilie 

Petre Iulian, Şef Serviciu Urmărire Debite Persoane Juridice în 

cadrul DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3 să exercite 

temporar atribuŃiile funcŃiei publice de Director la DirecŃia Impozite 

şi Taxe Locale Sector 3, până la ocuparea postului prin concurs. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 3, şefii compartimentelor din 

cadrul  aparatului de specialitate al Primarului, DirecŃia Impozite 

şi Taxe Locale 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 Primăriei Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 80 

Din 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de SC 

NOVO MANAGEMENT INTERNATIONAL SRL pentru 

reactualizarea indicatorilor tenhico-economici ce au stat la 

baza contractului de asociere în participare nr. 630/2007 

precum şi modificarea contractului de asociere în participare 

încheiat de Primăria Sectorului 3 cu SC M.A.N. Construct-Un-

Impex S.R.L. 

aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 2/2007 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3903/20.05.2010 al DirecŃiei 

Juridice şi Patrimoniu şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 2/2007 ; 

- Cererea SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL ; 

- Studiul de fezabilitate întocmit de SC „NOVO 

MANAGEMENT” SRL la data de 09.03.2010 pentru 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ce au stat la baza 

contractului de asociere în participare nr. 630/2007 încheiat cu 

SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL şi aprobat prin H.C.L. 

Sector 3 nr. 2/2007, 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe 
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- 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 prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2, lit. f şi q din 

Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, completată 

şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de SC „NOVO 

MANAGEMENT” SRL la data de 09.03.2010 pentru 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ce au stat la baza 

contractului de asociere în participare nr. 630/2007 încheiat cu 

SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL în vederea finanŃării, 

proiectării, construirii şi exploatării parcajului public supraetajat 

situat la intersecŃia str. Sf. Vineri cu Bd. Mircea Vodă, sector 3, 

Bucureşti - proiectul „EURO CAR PARC”, conform anexei 1 ce 

face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2  Se aprobă actul adiŃional la contractul de asociere în 

participare nr. 630/2007 încheiat cu SC M.A.N. Construct-UN-

Impex-SRL şi aprobat prin HCL Sector 3 nr. 2/2007 în vederea 

finanŃării, proiectării, construirii şi exploatării parcajului public 

supraetajat situat la intersecŃia str. Sf. Vineri cu Bd. Mircea Vodă, 
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sector 3, Bucureşti, conform anexei 2 ce face parte integrantă din 

prezenta. 

Art. 3  Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 şi 

compartimentele: DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii şi 

AchiziŃii, Arhitectul Şef şi DirecŃia  Juridică şi Patrimoniu, să 

semneze şi să urmărească derularea contractului de asociere în 

participare încheiat cu SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL, 

astfel cum a fost modificat. 

Art. 4  Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data afişării la 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 81 

Din. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind reprezentarea intereselor Casei de Cultură a 
Sectorului 3 in fata instanŃelor judecătoreşti de către 

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3 

 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3902/20.05.2010 al Casei de 

Cultură Sector 3; 

-  Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 

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

215/2001 r1 privind AdministraŃia Publică Locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

de specialitate din cadrul instituŃiei, să reprezinte interesele Casei 

de Cultură Sector 3 în faŃa instanŃelor de judecată şi a altor 

organe jurisdicŃionale precum şi efectuarea de lucrări de 

specialitate cu privire la litigiile în care Casa de Cultură a 

Sectorului 3 este parte. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3,Casa de Cultură Sector 3, Serviciul 

Juridic Contencios vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prezenta  hotărâre intră  în vigoare începând cu data 

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

4,sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 82 

DIN 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L.S.3 nr.120/2006 privind  

reglementarea activitățțțții de ridicare, transport, depozitare șșșși 

eliberarea a vehiculelor stațțțționate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumului public din Sectorul 3 

 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr. 3878/20.05.2010 al DirecŃiei 

Juridice şi Patrimoniu; 

• Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Sector 3 şi 

DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului Bucureşti; 

• Raportul comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrarilor publice, agrement 

• Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În baza prevederilor art. 23, alin. 1, lit. c şi art. 23, alin. 2, lit. 

a, b, c din Anexa 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003 şi art. 
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64, alin.1, art. 97, alin. 1, lit. d şi art. 128, alin. 1, lit. g din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circullaŃia pe drumurile publice republicată, modificată şi 

completată. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 Ńi art. 81, alin. 4 din 

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

locală, completată şi modificată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, 

transportul, depozitarea în spaŃii special amenajate şi eliberarea 

vehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumului public din Sectorul 3. 

  

 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă  Anexa nr. 1 a H.C.L.S. 3 nr. 120/2006. 

  

 Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L.S. 3 nr. 120/2006, 

rămân valabile. 

 

 Art. 4 DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia Juridică şi  Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile 

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

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

4, Sector 3, Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 83 

Din. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivelor de investiŃii de tipul „Modernizare 

sistem rutier  pe strazi din sectorul 3”, conform Anexelor 1 şi 

2 
 

Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii ş 

DirecŃiei Gospodărie Locală nr. 3841-19.05.2010; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

254/29.05.2008; 

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

finanŃele publice locale; 

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

finanŃe ; 

- Raportul comisiei de Administrarea domeniului public, realizarea 

lucrarilor publice, agrement. 

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

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

modificările şi completările ulterioare ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivelor de investitii de tipul “Modernizare sistem rutier pe 
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strazi din sectorul 3”, conform Anexelor nr 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 84 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea investiŃiilor „Extinderea reŃelelor publice de 

canalizare pe strazi din sectorul  3”, conform anexelor 1 şi 2 

 

Având în vedere, 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii şi 

DirectŃei Gospodărie Locală nr. 3840/19.05.2010; 

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

finanŃele publice locale; 

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

finanŃe ; 

- Raportul comisiei de administrarea domeniului public, realizarea 

lucrărilor publice, agrement 

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 

investiŃiilor “ Extinderea reŃelelor publice de canalizare pe 

străzi din sectorul 3”, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile 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. 85 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local 

 al Sectorului 3, în vederea continuării lucrărilor  

de construire a Bisericii Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul - 

Dristor, cu sediul în strada Râmnicu Sărat nr. 7,  

sector 3, București 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 3845/19.05.2010, al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

� Cererea Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul, înregistrată la 

Primăria Sectorului 3 cu nr. 2765/12.04..2010, 

� OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 

prin Legea nr. 125/2002, 

� Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001, 
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� Hotărârea Guvernului  nr. 313/2006, privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare ale OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2 , litera b şi articolul 5,   

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. ş 

din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei  în vederea 

continuării lucrărilor de construire pentru Biserica Ortodoxă 

Sfântul Ioan Botezătorul -Dristor, cu sediul în strada Râmnicu 

Sărat nr. 7, sector 3, Bucureşti. 

Art. 2 DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi DirecŃia 

ÎnvăŃământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 



327 
 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 86 

Din. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al  

Sectorului 3, în vederea continuării lucrărilor 

 de construire a  

Bisericii Parohiei Sfinții Români, cu sediul în strada  

Trapezului nr. 3A, sector 3, București 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 3846/19.05.2010, al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

� Cererea Parohiei SfinŃii Români, înregistrată la Primăria 

Sectorului 3 cu nr. 2103/17.03.2010, 

� OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 

prin Legea nr. 125/2002, 

� Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001, 
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� Hotărârea Guvernului nr. 313/2006, privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare ale OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2 , litera b şi articolul 5,   

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. s 

din  Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei  în vederea 

continuării lucrărilor de construire pentru Biserica Ortodoxă SfinŃii 

Români, cu sediul în strada Trapezului nr. 3A, sector 3, Bucureşti 

 

Art. 2 DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi DirecŃia 

ÎnvăŃământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 87 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciŃiului 

bugetar şi a situaŃiilor financiare pe anul 2009 

 

Consiliul Local Sector 3 

 Având în vedere: 

� Raportul nr. 3863/ 20.05.2010 privind contul de încheiere a 

exerciŃiului bugetar şi a situaŃiilor financiare pe anul 2008 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe  

 în conformitate cu prevederile art. 57 alin.1 şi 4 din Legea 

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

completările ulterioare, Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată 

în 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit ,,a”, art. 63 (4) lit. ,,b”, 

art. 81 alin. (2) lit.,,d’’, din Legea nr.215/2001 privind AdministraŃia 

Publică Locală, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 - Se aprobă contul anual de încheiere a exerciŃiului 

bugetar şi situaŃiile financiare centralizate ale Consiliului Local 

Sector 3 pe anul 2009 conform anexelor nr. 1-12,  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 - 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. 88 

Din 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea H.C.L.S.3 nr. 150/2009, 

referitoare la Statul de personal şi Statul de funcŃii ale 

DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3 

 

Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 5285/18.05.2010 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- H.C.L.S.3 nr. 150/2009 a  DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3; 

- Legea nr. 188/1999(r2), privind Statutul funcŃionarilor 

publici; 

- Legea nr. 330/2009 - privind salarizarea unitară a 

personalului; 

- Avizul favorabil nr. 1006/22.03.2010 al AgenŃiei NaŃionale pentru 

PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti, privind modul de 

stabilire a salariilor în primul an de aplicare a Legii nr. 330/2009; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul art. 45 alin.1 şi art. 81 alin  2, lit. (e) din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind dministraŃia publică locală. 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea  H.C.L.S.3 nr. 

150/2009, referitoare la Statul de personal şi Statul de funcŃii ale 

DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3 (conform anexelor I, II, 

III şi IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre). 

 Art. 2. DirecŃia Taxe şi Impozite Locale Sector 3 va lua 

măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 89 

DIN. 27.05.2010 



335 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire 

solicitat de către FERARU NICULIN 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 5282/18.05.2010 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- documentaŃia înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 1764/17.03.2010. 

 - Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe, 

 - Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În baza prevederilor art. 286 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, 

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

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

locală,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea de la plată a impozitului pe 

clădire în cuantum de 176 lei şi 3,87 lei majorări de întârziere, 

datorat pe anul 2010 de Feraru Niculin şi Feraru Ecaterina, 
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proprietari ai imobilului situat în Bucureşti, Str. BrăiliŃa nr. 1, bl. 

V17, ap. 75, sector 3 

 Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotăâri. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din strada Parfumului nr. 2-

4, sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

                

NR. 90 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire şi 

impozitului pe teren solicitat de către Şerban Dinu 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 5283/18.05.2010 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- documentaŃia înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 12439/14.12.2009. 

 - Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe, 

 - Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În baza prevederilor art. 286 alin. 1 Şi 2 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, 

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

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

locală,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata a impozitului pe clădire în 

cuantum de 80,31 lei plus majorări de întârziere în cuantum de 

146,90 lei şi a impozitului pe teren în cuantum de 386,12 lei plus 
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majorări de întârziere în cuantum de 731,55 lei datorat pe 

perioada 2000-2007 de numitul Şerban Dinu, proprietar al 

imobilului situat în Bucureşti, Str. Voioşiei nr. 47, sector 3, 

Bucureşti. 

Art. 2  DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

                 

NR. 91 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire  
şi taxa teren folosinŃă datorată de debitoarea  

FundaŃia ProtecŃiei Sociale Generale din România 

 
 Având în vedere: 

 - raportul de specialitate nr. 5913/10.06.2009 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

 - cererea înregistrată la D.I.T.L. Sector 3 sub nr. 5913 din 

25.05.2009; 

 - Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe, 

 - Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În conformitate cu prevederile art. 125 alin. (2) lit. „e” din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

republicată. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 Se aprobă înlesniri la plata obligaŃiilor fiscale sub forma 

scutirii de la plata taxei pe clădire şi taxei teren folosinŃă pentru 

perioada 2008-2009, FundaŃiei ProtecŃiei Sociale Generale din 
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România pentru imobilul deŃinut cu chirie din str. Barajul Sadului 

(CA-9), nr. 10, sector 3 Bucureşti, debit în cuantum de 13.425 lei 

şi accesorii în cuantum de 2.459,76 lei reprezentând taxa clădire 

şi debit în cuantum de 784 lei şi accesorii în cuantum de 143,66 

lei reprezentând taxa teren folosinŃă.  

Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

indeplinire prevederile acestei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

   

NR. 92 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire 

solicitat de către DRAGOMIR GHIłĂ 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 11523/13.11.2009 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- documentaŃia înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 8726/02.09.2009 şi nr. 9930/22.10.2009. 

 - Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe, 

 - Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În baza prevederilor art. 125 alin. (2) lit. e din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

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

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

locală,  

 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire în 

cuantum de 542,17 lei şi majorări de întârziere în cuantum de 
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1.192,98 lei pentru imobilul situat în Bucureşti, Str. Liviu 

Rebreanu nr. 32B, bl. PM71, ap. 3, sector 3 Bucureşti. 

Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 93 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire 

solicitat de către Gheorghe Victoria 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 9491/07.11.2009 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- documentaŃia înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 9491/05.10.2009  . 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe, 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În baza prevederilor art. 125 alin. (2) lit. e din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

 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 scutirea de la plata impozitului pe clădire în 

cuantum de 676,64 lei şi majorări de întârziere în cuantum de 
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842,65 lei pentru imobilul situat în Bucureşti, Str. Anastasie Panu 

nr. 10, bl. B7, ap. 2, sector 3 Bucuresti. 

Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

                       

NR. 94 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor social 

 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 3728/14.05.2010 a Primarului 

sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 33523/13.05.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

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

persoanelor vârstnice; 

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

finanŃe, 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de 1000 lei persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, 

care aniversează cel puŃin 100 de ani de viaŃă, prevăzute în 

Anexă la prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Sumele necesare acordării prestaŃiilor sociale sunt 

acordate în baza dispoziŃiei Primarului Sectorului 3, din bugetul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

capitolul “ajutoare sociale”. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 95 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei deplasări în străinătate 
 

 Avănd în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 33521/13.05.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi Protectia  Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2004, republicată privind 

regimul juridic al adopŃiei; 

- SentinŃa Civilă nr. 135/03.12.2009, respectiv încheierea de 

şedinŃă din data de 20.04.2010 prin care Tribunalul Suceava a 

dispus încredinŃarea în vederea adopŃiei copilului Cercel Antonia;  

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă deplasarea copilului Cercel Antonia în 

Bulgaria în perioada 18.06.2010 – 25.06.2010, împreună cu 

familia Pluhovici Daniel şi Pluhovici Elena - Daniela. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte familia Pluhovici Daniel şi 

Pluhovici Elena - Daniela în vederea întocmirii şi ridicării 

paşaportului simplu pentru copilul Cercel Antonia, având datele 

de identificare prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa tuturor 

instituŃiilor statului competente în eliberarea paşaportului, 

persoana împuternicită putând semna acte şi depune declaraŃii în 

limita prezentului mandat. 

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

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoana 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

                 

NR. 96 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei deplasări în străinătate 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 33522/13.05.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 23 alin. 4 lit. b din Legea nr. 273/2004, 

republicată privind regimul juridic al adopŃiei; 

- SentinŃa Civilă nr. 426/18.03.2010 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus deschiderea adopŃiei;  

- SentinŃa Civilă nr. 1050/14.09.2009 prin care Tribunalul 

Bucureşti a dispus plasamentul copilului la familia Popescu 

Daniel şi Popescu Ruxandra;         

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Se aprobă deplasarea copilului Vlad Mihai-

Alexandru în FranŃa în perioada 18.07.2010 – 30.07.2010, 

împreună cu familia Popescu Daniel şi Popescu Ruxandra. 

 Art. 2. Se împuterniceşte familia Popescu Daniel şi 

Popescu Ruxandra în vederea întocmirii şi ridicării paşaportului 

simplu pentru copilul Vlad Mihai-Alexandru, având datele de 

identificare prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa tuturor 

instituiŃilor statului competente în eliberarea paşaportului, 

persoana împuternicită putând semna acte şi depune declaraŃii în 

limita prezentului mandat. 

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

AsistenŃa Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoana 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 97 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei deplasări în străinătate 
 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 33524/13.05.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2004, republicată privind 

regimul juridic al adopŃiei; 

- SentinŃa Civilă nr. 815/10.06.2009 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus încredinŃarea în vederea adopŃiei copilului Sicu Marian la 

familia Iordan Dumitru şi Iordan Florentina;  

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Se aprobă deplasarea copilului Sicu Marian în 

Grecia în perioada 03.07.2010 – 12.07.2010, împreună cu familia 

Iordan Dumitru şi Iordan Florentina. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte familia Iordan Dumitru şi Iordan 

Florentina în vederea întocmirii şi ridicării paşaportului simplu 

pentru copilul Sicu Marian, având datele de identificare prevăzute 

în Anexa 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Se împuterniceşte familia Iordan Dumitru şi Iordan 

Florentina în vederea întocmirii şi ridicării certificatului de naştere 

pentru copilul Sicu Marian. 

 Art. 4. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa 

serviciilor de stare civilă şi a tuturor instituŃiilor statului 

competente în eliberarea paşaportului, persoana împuternicită 

putând semna acte şi depune declaraŃii în limita prezentului 

mandat. 

 Art. 5. Consiliul Local Sector 3, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi persoana 

împuternicită, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 98 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului  ”Master Plan - Harta 

Verde Sector 3 Bucureşti” 
 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 4007/27.05.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Programul OperaŃional Regional 2007-2013;  

� Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară  5 – Dezvoltarea 

durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenŃie 

5.3. - Promovarea potenŃialului turistic şi crearea infrastructurii 

necesare, în scopul creşterii atractivităŃii României ca destinaŃie 

turistică; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultura, 

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,  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă demararea proiectului ”Master Plan - 

Harta Verde Sector 3 Bucuresti”. 

 Art. 2 Se aprobă iniŃierea de către Biroul Proiecte cu 

FinanŃare InternaŃională, prin procedura achiziŃiilor publice a 

tuturor studiilor necesare, în vederea întocmirii şi depunerii 

proiectului ”Master Plan - Harta Verde”. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 99 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Platforma E-educaŃie în 

sectorul 3 Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de 

implementare 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 4008/27.05.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice” 2007 – 2013; 

� Ghidul solicitantului pentru Axa III „Tehnologia InformaŃiei şi 

ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major 

de IntervenŃie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor 

publice electronice” OperaŃiunea 3 „SusŃinerea implementării de 

aplicaŃii de E-EducaŃie şi asigurarea conexiunii la broadband, 

acolo unde este necesar”; 

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finante 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 
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� 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 proiectul Platforma E-educaŃie în sectorul 

3 Bucureşti, proiect dedicat unităŃilor de învăŃământ din sectorul 3; 

 Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul 

local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

implementarea corespunzătoare a proiectului Platforma E-

educaŃie în sectorul 3 Bucureşti  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 99.961,30 lei 

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 13.890,00 lei  

la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA) în 

valoare de 952.271, 45 lei. 

(3)Valoarea totală a Proiectului este de 5.964.226,45 lei, 

din care finanŃare nerambursabilă 4.898.103,70 lei  

 Art. 3. Se numeşte Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională din cadrul Primăriei Sectorului 3, ca structură de 

management a proiectului. 

 Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea de finanŃare şi anexele aferente 
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acesteia, precum şi contractul de finanŃare în vederea derulării şi 

implementării proiectului „Platforma E-Educatie in Sectorul 3 

Bucureşti”. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

DINU MARIA MIRELA 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 100 

DIN. 27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi de pe 

raza sectorului 3, zonele II şi III, precum şi aprobarea preŃurilor 

şi tarifelor firmei câştigătoare pentru plata serviciilor publice 

de amenajare şi întreŃinere pe cele două zone 
 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 4006/27.05.2010 al DirecŃiei 

Gospodărie Locală; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 71/22.04.2010 

privind asigurarea continuităŃii serviciului public de amenajare şi 

întreŃinere spaŃii verzi pe zonele II şi III din sector; 

- Prevederile OG nr. 71/2002, modificată şi completată, 

aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

- Prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor 

urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 privind 

aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002; 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe ; 

- Raportul comisiei de Administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement. 

- Raportul comisiei de administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor 
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 În temeiul  art. 45, alin. 1 si art .81 ,alin. 2 lit. j din Legea nr. 

215/2001 (r) privind AdministraŃia Publică Locală, 
 

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă preŃurile şi tarifele aferente serviciului 

public de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi, precum şi 

activităŃilor operaŃionale de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor 

verzi pe zona II şi III,  în conformitate cu HCLS 3 nr. 33/2005 

completată prin HCLS 3 nr. 61/2009.   

 Art. 2. Se aprobă contractul de delegare a serviciilor de 

amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi de pe raza sectorului 3, 

zonele II şi III, precum şi anexa acestuia. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi compartimentele de 

specialitate ale Primăriei Sectorului 3 vor duce la îndeplinire 

prevederile 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. 101 

DIN. 27.05.2010 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 
HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare demisia doamnei CÂRLOGEA 

VIORICA înregistrată la  Cabinet Secretar cu nr. 179/ 18.05.2010; 

 łinând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul şi 

Secretarul sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziŃiilor art.9 alin.2 lit”a” coroborat cu art.12 din 

Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 

completată;   

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, modificată şi 

completată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de 

drept a mandatului  de consilier din cadrul Consiliului Local al 
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sectorului 4 al doamnei CÂRLOGEA VIORICA şi totodată 

vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 

  

  

Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 43/27.05.2010 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de 

consilier din cadrul Consiliului Local al sectorului 4 al doamnei 

Cârlogea Viorica, constatată prin Hotărârea nr. 43/27.05.2010 a 

Consiliului Local sector 4; 

 łinând cont de adresa Partidului Conservator – Filiala 

Bucureşti, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 185/21.05.2010; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 96 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 

completată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   
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HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei 

POPA Geta, candidat pe lista Partidului Conservator la alegerile 

locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei 

doamnei Cârlogea Viorica. 

 Art. 2 Doamna POPA Geta, va fi membru în cadrul 

Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăŃeneşti (comisie de bază), 

Comisiei pentru activităŃi economico-financiare, buget şi finanŃe 

(comisie secundară) şi a Comisiei pentru cultură, culte, minorităŃi, 

sport şi tineret (comisie secundară).  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 44/27.05.2010 
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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 unui contract de sponsorizare între 

S.C. ENEL DISTRIBUłIE MUNTENIA S.A. şi PRIMĂRIA 

SECTOR 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 şi 

Raportul de Specialitate întocmit de DirecŃia Economică nr. 

II/4/383/27.05.2010; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4;  

 łinând cont de prevederile art.1 şi art.4 alin (1) lit. “b” din 

Legea Nr.32/1994 privind sponsorizarea; 

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

Legea Nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă contractul de sponsorizare prin care sponsorul 

S.C. ENEL DISTRIBUłIE MUNTENIA S.A. pune la dispoziŃia 

beneficiarului PRIMĂRIA SECTOR 4, suma de 35.000 Euro, în lei 
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la cursul euro/leu al BNR de la data efectuării transferului bancar, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

 

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/27.05.2010 



368 
 

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 contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar pe anul 2009 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Luând în considerare:   

 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

 Raportul de specialiate privind încheierea excerciŃiului 

bugetar pe anul 2009 al DirecŃiei Economice Nr. II.4/ 

380/26.05.2010 

 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind 

finanŃele publice locale; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a” şi art. 81, alin. 

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

locală, modificată şi completată. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1– Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local 

pentru anul 2009 atât pentru partea de venituri cât şi pentru 

partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, 

capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de 

finanŃare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 Anexa 1.-Cont execuŃie bugetara :venituri proprii. 

 Anexa 2.-Cont execuŃie bugetară: cheltuieli. 

 Anexa 3.-Cont execuŃie bugetară: fond rulment. 

 Anexa 4.-Cont execuŃie bugetară :credite bancare. 

 Anexa 5.-Cont execuŃie bugetară: autofinanŃate parŃială. 

 Anexa 6-Cont execuŃie bugetara :autofinanŃat integral. 

 

 Art. 2 – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la 

partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru 

anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform 

anexelor:2.1.1,2.2,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.3,2.5,2.5.1,2.6.2,2.9.2,2.9.3,

2.10.3,2.11,2.11.1,2.11.2,2.12,2.12.1,2.12.2,2.13,2.13.1, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local, 

pentru anul 2009 DirecŃii Descentralizate, la partea de cheltuieli, 

pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

conform anexelor: 

 DirecŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor –

Anexele:2.1.2,2.7,2.10.4 
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 DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale-Anexa: 2.1.3 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului.-Anexele:2.4,2.8.2,2.10.1 

 PoliŃia Comunitară.-Anexa: 2.6.1 

 Centrul Medico Social Sfântul Luca – Anexele: 

2.8,2.8.1,2.10.5 

 Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1- Anexa: 2.10.2 

 Centrul Cultural Nicolae Blacescu – Anexa :2.9.1 

 Care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 – Se aprobă contul de execuŃie al veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului local (fond de rulment), 

Activitate Proprie PS4, pentru anul 2009 la partea de cheltuieli, 

capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform 

anexelor:3,3.1,3.2,3.2.1,3.3,3.3.1,3.4,3.4.1,3.5,3.5.1,3.5.2,3.6,3.6.

1,3.7,3.8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 – Se aprobă contul de execuŃie al creditelor interne şi 

externe pentru anul 2009 conform anexelor: 

4,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2,4.2.1,4.2.2. care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 6– Se aprobă contul de execuŃie al instituŃiilor publice 

şi activităŃilor finanŃate parŃial din venituri proprii, pentru anul 2009 

pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform 

anexelor: 5.1,5.2,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11. care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 7 – Se aprobă contul de execuŃie al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 pentru anul 2009 atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli, activitate finanŃata integral 

din venituri proprii, conform anexelor: 6,6.1 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 - Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la 

partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru 

anul 2009, conform anexei 8 – contul de execuŃie a bugetului 

local centralizat – aparat propriu, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 9-Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 

implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente – Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 46/27.05.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

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

 

HOTÃRÂRE 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

  - Raportul de specialitate privind aprobarea rectificării 

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

379 /26.05.2010 al DirecŃiei Economice – în care sunt explicitate 

modificările intervenite în structura bugetului de venituri şi cheltuieli; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Având în vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, 

privind finanŃele publice locale;  

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

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

republicată: 

 

Hotărăşte : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea de 

cheltuieli, după cum urmează: 
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• Bugetul local în sumă de 544.426,00 mii lei, conform anexei nr. 1 

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

valoarea de 544.426,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor: 

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

venituri şi cheltuieli în valoare de: 544.426,00 mii lei; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi acŃiuni 

externe în valoare de: 35.783,74 mii lei; 

- Anexa 1.3 – capitol bugetar  54.02 – Alte servicii publice 

generale în valoare de: 4.245,18 mii lei; 

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

41.601,00 mii lei; 

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 56.02 – Transferuri cu caracter 

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

lei; 

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

411,00 mii lei; 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională în valoare de: 21.494,50 mii lei, 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ total în 

valoare de: 166.858,84 mii lei; 

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

490,04 mii lei; 

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie în valoare de: 91.672,29  mii lei; 
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- Anexa 1.11 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială în valoare de: 95.361,81 mii lei; 

- Anexa 1.12 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică în valoare de: 15.584,51 mii lei; 

- Anexa 1.13 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului în 

valoare de: 60.296,30 mii lei; 

- Anexa 1.14 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi în valoare 

de: 10.611,79 mii lei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 3. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 12.036,10 

mii lei, conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 4. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, la 

valoarea de 683,39 mii lei, conform anexei 1.2.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 5. Se aprobă bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.03I, la 

valoarea de 3.622,95 mii lei, conform anexei 1.2.2.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 6. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4. cap 

51.02.01.03P, în valoare de: 19.441,30 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 7. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 

3.595,18 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 8. Se aprobă bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 

55.02., la valoarea de 41.601,00 mii lei, conform anexei 1.4, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 9. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă şi 

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

conform anexei: 1.5.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 10. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal, 

subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 411,00 mii lei conform anexei 

1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 11. Se aprobă bugetul PoliŃiei Comunitare Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 21.363,00 mii lei conform 

anexei 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 12. Se aprobă bugetul Serviciului de ProtecŃie Civilă, 

subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 131,50 mii lei conform anexei 

1.7.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 13. Se aprobă bugetul A.S.L.G. – capitolul 65.02 - derulat 

prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 166.858,84 mii 

lei, conform anexelor: 1.8, din care:  

• Anexa nr. 1.8.1.1 – cap 65.02.03 ASLG – în valoare de – 

31.538,25 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.2 – cap 65.02.03 DR – în valoare de – 4.468,06 

mii lei  

• Anexa nr. 1.8.1.3 – cap 65.02.03 US – în valoare de – 

72.604,89 mii lei  
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• Anexa nr. 1.8.2.1 – cap 65.02.04 ASLG – în valoare de – 

6.705,99 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.2 – cap 65.02.04 DR – în valoare de – 2.458,31 

mii lei  

• Anexa nr. 1.8.2.3 – cap 65.02.04 US – în valoare de – 

38.735,03 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.1 – cap 65.02.07.04 ASLG – în valoare de – 

905,78 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.2 – cap 65.02.07.04 DR – în valoare de – 

318,34 mii lei  

• Anexa nr. 1.8.3.3 – cap 65.02.07.04 US – în valoare de – 

9.124,19 mii lei  

 Art. 14. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.06.03 - UnităŃi 

medico sociale, în valoare de: 450,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 15. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte cheltuieli 

în domeniul sănătăŃii, în valoare de: 40,04 mii lei, conform anexei nr. 

1.9.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 16. Se aprobă bugetul Centrului Cultural pentru Unesco 

„Nicolae Bălcescu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.722,00 mii 

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

hotărâre; 

 Art 17. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03 întreŃinere grădini publice, la valoarea de 89.650,29 mii 

lei, conform anexei: 1.10.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art 18. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.50 ,la valoarea de 300,00 mii lei, conform anexei: 1.10.3; care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art 19. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului – Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1, 

subcapitolul 68.02.041 AsistenŃă socială acordată persoanelor în 

vârstă, la valoarea de 3.815,00 mii lei, conform anexei: 1.11.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art 20. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, la valoarea de 

2.500,00 mii lei, conform anexei: 1.11.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 Art. 21. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 

68.02.12 la valoarea de 1.806,00 mii lei, conform anexei 1.11.3, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 22. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generala de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, la valoarea de 85.948,99 mii 

lei conform anexelor: 1.11.4; 1.11.4.1; 1.11.4.2; 1.11.4.3; 1.11.4.4; 

1.11.4.5; 1.11.4.6, 1.11.4.7, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art 23. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.03 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, la valoarea de 

7.571,50 mii lei, conform anexei: 1.12,1., care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 Art 24. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 
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70.02.05.01 Alimentare cu apă, la valoarea de 815,40 mii lei, 

conform anexei: 1.12,2., care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art 25. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale, la valoarea de 407,60 

mii lei, conform anexei: 1.12,3., care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art 26. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, la valoarea de 6.790,01 mii lei, conform anexei: 1.12.4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art 27. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 60 000,00 mii lei, conform 

anexei: 1.13.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art 28. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02.06 Canalizare şi tratarea apelor reziduale, la valoarea de 

296,30 mii lei, conform anexei: 1.13.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art 29. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02.03.03 Străzi, la valoarea de 10.536,79 mii lei, conform anexei: 

1.14.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art 30. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor, la valoarea de 

75,00 mii lei, conform anexei: 1.14.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art. 31. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 
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activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii la valoarea de 

19.383,91 mii lei, conform anexei: 2.1, din care: 

 – cap. 65.10 – ÎnvăŃământ (centralizat ) în valoare de 

18.193,91 mii lei, din care: 

 - anexa nr. 2.1 – cap. 65.10.03 – unităŃi şcolare; 

 - anexa nr. 2.2 – cap. 65.10.03.01 - învăŃământ preşcolar; 

 - anexa nr. 2.3 – cap. 65.10.03.02 - învăŃământ primar; 

 - anexa nr. 2.4 – cap. 65.10.04 - unităŃi şcolare, învăŃământ 

secundar; 

 - anexa nr. 2.5 – cap. 65.10.04.02 - învăŃământ secundar 

superior; 

 - anexa nr. 2.6 – cap. 65.10.07.04 - învăŃământ special; 

 Art. 32. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate în 

subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 3. Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în 

valoare de 133.417,34 mii lei, din care : 

 - buget local :        35.936,00 mii lei; 

 - credit intern :      93.009,34 mii lei; 

 - fond de rulment :  4.472,00 mii lei; 

 - anexa nr. 3.1. Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 67.02. – Primăria sectorului 4; 

 - anexa nr. 3.2 Lista de investiŃii pe anul 2010, cu finanŃare din 

buget local a A.S.L.G., în valoare de 14.357,53 mii lei 
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 - anexa nr. 3.3 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 65.02. – A.S.L.G., în valoare de 4.757,53 

mii lei; 

 - anexa nr. 3.4, 3.4.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, cu 

finanŃare din surse proprii – DirecŃia de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, în valoare de 5.710,00 mii lei; 

 - anexa nr. 3.5, 3.5.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, – 

D.G.A.S.P.C Sector 4, în valoare de 4.301,50 mii lei; 

 - anexa nr. 3.6, 3.6.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, – 

PoliŃia Comunitară Sector 4, în valoare de 1.016,50 mii lei; 

 Art. 33. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire 

de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia Economică din 

Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate implicate şi 

comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente – 

Electoral. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 47/27.05.2010 
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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 de avizare şi indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii reabilitare 

termică pentru 22 blocuri  

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană – Serviciul InvestiŃii nr. 564/20.05.2010. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

lit.”i” şi alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃiile de avizare şi indicatorii 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană – Serviciul Investitii şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/27.05.2010 
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Anexa nr. 1 

La HCL S4 nr. 48/27.05.2010 

 

Reabilitare termică a 22   

blocuri cuprinse în programul de reabilitare a clădirilor de locuinŃe 

 
Nr. 
crt 

 
Adresa imobilului 

Valoarea investiŃiei 
/(C+M) 

mii lei (cu TVA) 
1. Calea Văcăreşti, nr. 207, bloc 85B 1.623,13 / 1.188,43 
2. Calea Văcăreşti, nr. 230, bloc 70B 1.644,886 / 1.207,398 
3. Str. Ion Iriceanu, nr.10, bloc 156, sc. A 1.193,361 / 897,365   
4. Bdul A. Obregia, nr. 20 bis, bloc 20 bis, 

sc.B 
        1.300,881 / 1.041,56 

5. Str. Trestiana, nr. 1A, bloc 8A 5.368,936 / 4.430,266 
6. Str. Dorohoi, nr. 6, bloc F20, sc. 2 936,804 / 779,748 
7. Aleea Şomeşul Mic, nr.1, bloc E3, sc.2 661,149 / 537,025 
8. Bdul Ctin. Brâncoveanu, nr. 119, blocV8, 

sc.1 
1.830,800 / 1.518,998 

9. Aleea Ciceu, nr.7,bloc E13, sc.1,2,3 1.869,349 / 1.520,850 
 
10. 

Str. Stoian Militaru, nr.101, 101A,                                                                                          
bloc 3 şi str. Crişul Alb, nr. 33 

 
2.613,272 /2.168,373 

11. Str. MoldoviŃa, nr. 6, bloc EM6 3.985,492 / 3.307,075 
12. Str. Slătioara, nr.4, bloc C2 2.211,562 / 1.734,175 
13. Str. Vartra Dornei, nr. 7, bloc E5, sc.1 899,340 / 751,530 
14. Str. Tătuleşti, nr. 15, bloc 84 1.623,130 / 1.188,430 
15. Str. Vatra Dornei, nr. 4, bloc E2 899,340 / 751,530 
16. Str. Intrarea Văcăreşti, nr. 4, sc. A,B vila 

2 
581,295 / 451,937 

17. Aleea Dorohoi, nr. 8, bloc A10 1.255,896 / 1.023,717 
18. Str. Vatra Dornei, nr. 3, bloc A 14, sc. 1 899,341 / 751,531 
19. Bdul D. Cantemir, nr. 7, bloc 5 3.089,778 / 2.565, 353 
20. Bdul A. Obregia, nr. 32, bloc R5, sc. A şi 

B 
2.094,829 / 1.599,676 

21. Str. Trestiana, nr. 3, bloc 8B 2.320,254 / 1.748,150 
22. Bdul LibertăŃii, nr. 3, bloc A2 1.076,312 / 864,222 
 TOTAL 39.979,137 / 32.024,339 

 

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 documentaŃiilor de avizare şi indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii extindere 

reŃea apă-canal, pachet 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.567/21.05.2010. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale 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 27.05.2010. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 49/27.05.2010 
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Anexa nr. 1 

la HCL S4 nr. 49/ 27.05.2010 

 

Obiective de investiŃii 

 

Nr. Crt. Denumire obiectiv 

Valoare execuŃie 

din SF lei 

1 

Extindere reŃea publică de 

alimentare cu apă din str. 

Inului (L=65ml) 57.599,00 

2 

Extindere reŃea publică de 

apă din str. Grigore Vodă 

(L=240ml) 230.716,00 

3 

Extindere reŃea publică de 

canalizare din str. Inului 

(L=65ml) 82.049,00 

4 

Extindere reŃea publică de 

canalizare din str. Sandu 

Marin (L=84) 107.287,00 

5 

Extindere reŃea publică de 

canalizare din str. Frunzişului 

(L=152) 218.456,00 

  TOTAL 696.107,00 

 

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 indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii ,, Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi 

de îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - ReparaŃii capitale 

sistem rutier.” 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană – Serviciul InvestiŃii nr. 

IX.C.37/575/25.05.2010. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

şi alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti 

obiectivului de InvestiŃii ,, Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi 
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de îmbracare a drumurilor din sectorul 4 - ReparaŃii capitale 

sistem rutier”, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană – Serviciul Investitii şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 50/27.05.2010 
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Anexa  

la HCL Sector 4 nr. 50/ 27.05.2010 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 

PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESAR 

OBIECTIVULUI: 

 

"LUCRĂRI DE CONSTRUCłII, DE FUNDAłII ŞI DE 

ÎMBRĂCARE A DRUMURILOR DIN SECTORUL 4 – 

REPARAłII CAPITALE CONTRACT SUBSECVENT" 

 
1. Valoarea totală a investiŃiei:  

Total: 33 147,83 mii lei cu TVA 7 849,54 mii EURO 

Din care C+M              29 552,44 mii lei cu TVA 6 998,14 mii EURO 

2.Eşalonarea ( INV / C+M):  

Anul I   

Total:   33 147,83 mii lei cu TVA 7 849,54 mii EURO 

Din care C+M              29 552,44 mii lei cu TVA 6 998,14 mii EURO 

3. Durata de realizare:  

10 luni   

4. CapacităŃi: 

• P 1 - Lucrări de 

reparaŃii şi întreŃinere 

carosabil cu mixtură 

asfaltică BA16 (4-6cm)  

  

 

 

 

= 7 229,00mp 

• P 2 - Lucrări de 

reparaŃii şi întreŃinere 

carosabil alcătuit din 2 
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straturi – BA16 - 4cm; 

BAD 25 - 6cm; 

geocompozit   

 

 

= 14 817,70mp 

• P3 - Lucrări de 

reparaŃii şi întreŃinere 

carosabil alcătuit din 

beton (20cm) - B200 

  

 

 

= 1 270mp 

• P5 - Montare şi 

demontare borduri mari 

noi 

  

 

= 21 603,60ml 

• P6 - Montare şi 

demontare borduri mari 

vechi 

  

 

= 42,00ml 

• P7 - Montare şi 

demontare borduri mici 

noi  

  

 

= 24 587,49ml 

• P11 - Lucrări de 

reparaŃii şi întreŃinere 

trotuare cu fundaŃie din  

balast, beton B150 şi 

mixtură asfaltică BA8 - 

4cm 

  

 

 

 

 

= 17 696,80mp 

• P12 - Lucrări de 

platforme şi parcări din 

beton de ciment - 20cm 

–BCR 3,5 

  

 

 

= 47 121,97mp 

• P14 - Lucrări de 

montare pavele 

prefabricate din beton 

 

  

 

= 1 733,62mp 
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• P15 – Lucrări de 

montare pavele 

prefabricate din beton 

(săpătură, nivelare, 

compactare, balast 

7cm, piatră spartă 

10cm, nisip 5cm) 

  

 

 

 

 

 

= 116,00mp 

• P16 - Lucrări de 

reparatii si intretinere 

trotuare cu beton de 

ciment – 10cm 

  

 

 

= 2 597,91mp 

• P19 - Lucrări de 

ridicare la cotă cămine 

(capac existent) cu 

prefabricate şi mortar 

de zidărie 

  

 

 

 

= 15,00buc. 

• P21 - Lucrări de 

ridicare la cotă cămine 

(capac existent) cu 

prefabricate şi mortar 

de zidărie  

  

 

 

 

= 2,00buc. 

• P23 - Lucrări de 

ridicare la cotă cămine 

(capac existent) cu 

prefabricate şi mortar 

de zidărie  

  

 

 

 

= 208,00buc. 

• P26 - Lucrări de 

ridicare la cotă cămine 

(capac nou) prefabricate 

şi mortar de zidărie  

  

 

 

= 2,00buc 
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• P28 - Lucrări de 

reabilitare carosabil 

inclusiv fundaŃii balast, 

piatră spartă BA16-

4cm, BAD25-6cm, AB2-

6cm 

  

 

 

 

 

= 26 779,00mp 

• P29 - Lucrări de 

reabilitare carosabil 

inclusiv fundaŃii balast, 

piatră spartă BA16-

4cm, BAD25-6cm 

  

 

 

 

= 585,50mp 

• P30 - Lucrări de 

reabilitare carosabil 

inclusiv fundaŃii balast, 

piatră spartă BA16-

4cm, BAD25-6cm, AB2-

6cm, geocompozit 

  

 

 

 

= 421,00mp 

• P54 - Lucrări de 

realizare a marcajelor 

rutiere transversal cu 

vopsea pe bază de 

solvent organic- 

600microni 

  

 

 

 

 

= 360,00mp. 

• P55 - Lucrări de 

realizare a marcajelor 

rutiere longitudinal cu 

vopsea pe bazăde 

solvent organic- 600 

microni 

 

  

 

 

 

 

= 3,697km 
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• P56 - Lucrări de 

execuŃie pentru 

indicatoare de circulaŃie 

  

 

= 28,00buc. 

 

(strada MoldoviŃa nr. 16 bl. MIII; Aleea Someşul Mic nr. 3, bl. E4; 

strada NiŃu Vasile nr. 42 bl. 2V; strada Cetatea Veche nr. 4 bl. 47, 

bl. III-5B, nr. 1bl. 37 şi nr. 8 bl. 42; strada Uioara bl. 12 bis; strada 

Izvorul Oltului nr. 9 bl. 22; Aleea Gorneşti nr. 4 bl. 50; bl. 53 şi nr. 

5 bl. 53; Aleea Gorneşti bloc 53; strada Izvorul Oltului nr. 3 bl. 24 

şi bl. 34, Aleea Ucea nr. 13 bl. P4, P5, P8; B-dul Brâncoveanu bl. 

19; B-dul Brâncoveanu x strada Huedin; şoseaua Berceni nr. 8 

bis;  strada Secuilorx strada Urucu nr. 4 bl.22; Aleea Urucu nr. 7A 

bl. N19; Aleea Tebea nr. 2B, bl. 101; strada Ucea nr. 35 bl. IV 1A; 

Aleea Ucea nr. 5A bl. P12 si nr. 27, 29 bl. M4; Izvorul 

CrişuluixIzvorul Mureşului nr.11 bl. D21; Strada BăltiŃa nr. 7 bl. 

34; strada Huedin bl. M16; strada Uioara nr. 3 bl. M2; strada 

Uioara nr. 1 bl. IV-1C; aleea Tomeşti nr. 9 bl. 15; strada Uioara bl. 

50; aleea Izvorul Oltului bl. 33 nr. 4; B-dul Brâncoveanu nr. 130-

132; nr. 6 bl. B1; strada Izvorul Crişului bl. A1+A2; strada 

Postalionului; strada Dealul Frumos; continuare strada Binelui-

limita administraŃia sector 4; parcări alei între blocuri, trotuare 

accese la blocuri şi alei pietonale în zona ReşiŃa-Luică-Turnu 

Măgurele-Berceni-OlteniŃei-Brâncoveanu-Izvorul Rece-ReşiŃa; 

B+dul Brâncoveanu x Semenic; B+dul Brâncoveanu x strada 

Lamoteşti; Izvorul Crişului nr. 15A8; Aleea łebea nr. 4 bl. D10; 

Drumul Găzarului nr. 34+36 bl. 138; Strada NiŃu Vasile nr. 48 bl. 

5; strada Principatele Unite nr. 43; Strada LibertăŃii nr. 12 bl. 113; 

Alea Argeşului bl. 35, bl. A7, bl. 37, bl. A4, bl. 33; strada ReşiŃa 

bl. 36, bl. 38, bl. 40. bl.34, bl. A5; strada Grădiştea nr. 5 bl. B5, 
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strada ReşiŃa nr. 1 bl. 8; aleea ReşiŃa nr. 2 bl. B43; aleea ReşiŃa 

C nr. 13 bl. 47; strada Grădiştea nr. 12 bl. B48; strada ReşiŃa nr. 

17-21 bl. 49-50; strada ReşiŃa nr. 25-Straja nr. 12 bl. 51-52; aleea 

ReşiŃa B nr. 1-3 bl. 44; aleea ReşiŃa C nr. 1 bl. B46; strada reşiŃa 

nr. 3 bl. 9; strada Luică nr. 23-25 bl. M1-M2; parcare adiacentă 

piaŃa ReşiŃa; strada Costila nr. 2 bl. P1; strada Ucea nr. 17 bl. P2; 

strada ReşiŃa nr. 2 bl. P4; aleea ReşiŃa D nr. 8 bl. A1; triunghi 

ReşiŃaxIzvorul rece; triunghi ReşiŃaxHuedin;) 

 

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 propunerii ca instituŃia Primăriei 

Sectorului 4 să devină membru cu drepturi depline în cadrul 

AsociaŃiei „Oraşe Energie România”-OER 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 

IX/401691/07.05. 2010 al Serviciului Corp Control Primar precum 

şi Raportul nr. IX/40150/2009, aprobat de Primarul Sectorului 4, 

privind participarea Primăriei Sectorului 4 la ConferinŃa anuală 

OER cu tema: „Locul energiei pe agenda locală”; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

municipiului Bucureşti nr.291/2001; 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. d şi art. 81 alin. (2) lit. q din 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 Se aprobă propunerea ca instituŃia Primăriei 

Sectorului 4 să devină membru cu drepturi depline în cadrul 

AsociaŃiei „Oraşe Energie România”-OER. 

 Art.2 Se aprobă cheltuielile Primăriei Sectorului 4 privind 

cotizaŃia anuală OER precum şi alte cheltuieli, în vederea 

implementării programului direcŃionat pe mai multe Ńinte privind 

politicile energiei regenerabile şi gazelor cu efect de seră, inclusiv 

logistica aferentă-transport, participare seminarii, întocmire 

proiecte şi alte cheltuieli ce au în vedere realizarea obiectivelor 

programului, cu respectarea legislaŃiei în vigoare. 

 Art.3 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4 să semneze 

pentru Consiliul Local şi în numele Sectorului 4, documentele 

necesare aderării la AsociaŃia „Oraşe Energie România”-OER 

precum şi orice alte documente legate de calitatea de membru al 

asociaŃiei.  

 Art.4 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, 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 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 51/27.05.2010
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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 ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2010 pentru cazurile sociale” 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. 43/56/25.05.2010 precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4, 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 În conformitate cu art. 43 din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată precum şi art. 21,art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

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

alin (2) lit. n, şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă ,, Listei cu ordinea de prioritate pe 

anul 2010 pentru cazurile sociale” ,conform Anexei 1 care face 
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parte integrantă din prezenta hotărâre. La alcătuirea acestei liste 

au stat cererile depuse/actualizate în anul 2009. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 52/27.05.2010 
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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 ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2010 pentru evacuaŃi” 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. 43/55/25.05.2010 precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4, 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 În conformitate cu art. 43 din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată precum şi art. 21,art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

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

alin (2) lit. n, şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă ,, Listei cu ordinea de prioritate pe 

anul 2010 pentru evacuaŃi” ,conform Anexei 1 care face parte 
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integrantă din prezenta hotărâre. La alcătuirea acestei liste au 

stat cererile depuse/actualizate în anul 2009. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local 

,Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 53/27.05.2010
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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 ,,repartizării unor garsoniere în blocul F2 

din Aleea Nehoiu nr.2-12 ,, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu locativ nr. 43/57/25.05.2010 precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4, 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 În conformitate cu art. 43 din Legea locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată precum şi art. 21,art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

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

alin (2) lit. n, şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă ,,repartizarea unor garsoniere în 

blocul F2 din Aleea Nehoiu nr. 2-12 ,, ,conform Anexei 1 şi 

Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local 

,Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 54/27.05.2010 
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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 eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor şi 

taxelor locale restante datorate bugetului local al sectorului 4 

în suma de 821.318,03 lei şi scutirea de la plată a majorărilor 
în suma de 806.850,43 lei, pentru SC VULCAN SA. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în consideraŃie referatul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. nr. 3778/17.05.2010; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile art.2 din H.G. 1112/2000 

privind strategia de privatizare a SocietăŃii Comerciale "Vulcan" - 

S.A. Bucureşti, inclusă în componenŃa "Privatizarea a 50 de 

societăŃi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în 

pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea 

Sectorului Privat); coroborate cu prevederile art. 18 alin. 10 din 

Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 

privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; cu 

prevederile Normelor metodologice de aplicare aprobate prin 

H.G. nr. 577 din 2002, prevederile art. 1 şi art. 2 din O.U.G. 

26/2005 privind abrogarea dispoziŃiilor legale referitoare la 

acordarea înlesnirilor la plata obligaŃiilor bugetare restante.   
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art.81 alin.(4) din 

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

actualizată,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a 

impozitelor şi taxelor locale restante datorate bugetului local al 

sectorului 4 în suma de 821.318,03 lei şi scutirea de la plată a 

majorărilor în suma de 806.850,43 lei, pentru SC VULCAN SA. 

 Art. 2. Se abrogă HCL Sector 4 nr. 46 din 30.04.2009. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice dupa data 

achitarii tuturor obligaŃiilor la bugetul local al sectorului 4, cu 

termene de plată expirate, inclusiv accesoriile aferente, cu 

excepŃia celor care fac obiectul scutirii şi eşalonării din prezenta. 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 55/27.05.2010 
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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 Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 
17/25.02.2010 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

16.766/19.05.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând cont de prevederile H.G. 329/2010 privind unele 

măsuri de eficientizare a activităŃilor în domeniul adopŃiei; 

 În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 1 lit.e) din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

de art. 4 alin (1) din HGR nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului şi art. 1 alin.3 

din Anexa acestei hotărâri ; 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.e) din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, a statului de 

funcŃii şi a regulamentului de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, 

aprobate prin HCL S4 nr. 17/25.02.2010, conform Anexelor 1, 2 

şi 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 56/27.05.2010 
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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 unor Planuri urbanistice de detaliu pe 

terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 

situate în municipiul Bucureşti- sectorul 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul 

Sectorului 4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificarile ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr.1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 
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municipiul Bucureşti şi ale Ordinului MLPTL nr. 1943/2001 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru 

IMOBILELE PREVĂZUTE ÎN ANEXA LA PREZENTA 

HOTĂRÂRE situate pe terenuri proprietate privată persoane 

fizice şi/sau juridice, al municipiului Bucureşti – sector 4. 

 Art. 2. Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii 

de urbanism este de 2 ani . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 57/27.05.2010  
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ANEXA LA HCLS4 NR. 57/ 27.05.2010 

 
Nr. 
Cr
t 

Nr./data 
registratură 

SOLICITANT ADRESĂ 
POŞTALĂ 

DENUMIRE 
INVESTIłIE 

Teren 
proprietate 
privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren 
dom. 
privat 
MB 

Teren 
dom. 
Publ.  
MB 

Motivul 
efectuării PUD. 

OBS. 

1. 52234/20.11.09 SC CEROB 
SRL 

Bdul Metalurgiei 
nr.78. 

EXTINDERE 
HALĂ 
EXISTENTĂ CU 
UN CORP 
PARTER(GRUP 
SOCIAL) 

St=1414,4 
mp 

  Stabilire  
amplasament 

Pers.jur. 

2. 5093/22.02.10 
 

SUBASU 
CRISTINEL 

Str.Cuza Vodă 
nr.105A si 107 

IMOBIL Ds+P+1 E St=838,4 
mp 

  Stabilire 
amplasament 

Pers.fiz. 

3. 7461/11.03.2010 MANTESCU 
GHEORGHE 
DOREL  

Str. Zatreni nr. 
41 

LOCUINłĂ 
P+1E+M 

St 253,0mp   Stabilire 
amplasament 

Pers.fiz 

4. 5691/25.02.2010 FAUR 
VALENTIN 
NICUŞOR 

Str. Izvorul 
Rece nr.3 
Bl.S14, ap. 3 

ACCES DIN 
EXTERIOR CU 
PODET 

St=30,38mp   Acces din 
exterior cu 
podet 

Pers.fiz 

5. 2025/26.01.2010 MARIAN 
GHEORGHE 

Şos. Giurgiului 
nr. 104-116, 
bl.A,sc.4, 
ap.112 

ACCES DIN 
EXTERIOR ÎN 
BALCON 

St=45,84mp   Acces din 
exterior în 
balcon 
autorizat 

Pers.fiz 

6. 55102/14.12.2009 MARCU 
GHEORGHE 

Intrarea 
Sorocului nr.1 

LOCUINłĂ P+M St=310,0mp   Stabilire 
amplasament 

Pers.fiz 

7.  3800/10.02.2010 STOICESCU 
MIHAIL 

Str. Catrunesti 
nr. 28B 

LOCUINłĂ P+M St=152,0mp   Stabilire 
amplasament 

Pers.fiz 

8. 3329/04.02.2010 MIHAI 
GEORGE 

Str. Dambului 
nr. 153-155 

LOCUINłĂ 
S+P+4E+5R 

St=400,0mp   Stabilire 
amplasament 

Pers.fiz 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 

 


