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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: prlmar@bucuresti-primaria.ro 

 

Primăria Municipiului Bucureşti 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 336 din 18.03.2010 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane privind aprobarea 

Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru 

angajarea şi promovarea personalului contractual din cadrul 

instituŃiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului 

Bucureşti (altele decât instituŃiile de cultură); 

 În aplicarea prevederilor art. 12 din anexa nr. II la Legea - 

cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (5) lit. a) şi art. 68 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul 

privind organizarea concursurilor pentru angajarea şi promovarea 

personalului contractual din cadrul instituŃiilor/serviciilor publice 

de interes local al Municipiului Bucureşti (altele decât instituŃiile 

de cultură), conform anexei la prezenta dispoziŃie, care face parte 

integrantă din aceasta. 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, DispoziŃia Primarului General 

nr.1149/12.07.1999 şi DispoziŃia Primarului General 

nr.563/27.05.2002 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 3  DirecŃia Managementul Resurselor Umane, DirecŃia 

AdministraŃie Publică şi instituŃiile/serviciile publice de interes 

local al Municipiului Bucureşti (altele decât instituŃiile de cultură) 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar  

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 
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Anexa la D.P.G. nr. 336/18.03.2010 

 

REGULAMENT 

privind organizarea concursurilor pentru angajarea şi promovarea 

personalului contractual din cadrul instituŃiilor/serviciilor publice 

de interes local al Municipiului Bucureşti 

(altele decât instituŃiile de cultură) 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1 Angajarea personalului contractual pe posturi 

vacante în instituŃiile/serviciile publice de interes local al 

Municipiului Bucureşti, care aplică prezentul Regulament, precum 

Şi promovarea/avansarea personalului din aceste instituŃii pe 

grade sau trepte profesionale superioare, în funcŃii superioare 

sau în funcŃii de conducere, se face prin concurs, dacă sunt mai 

mulŃi candidaŃi sau prin examen, în cazul unui singur candidat 

înscris. 

 

 Art. 2 Prin prezentul regulament se stabilesc condiŃiile şi 

modalităŃile de organizare şi desfăşurare a concursurilor, de 

determinare a rezultatelor, precum şi a salariului de bază. 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CONCURSULUI 

 

 Art. 3 Posturile vacante se scot la concurs cu cel puŃin 15 

zile înainte de data desfăşurării concursului. 

 

 Art. 4 Scoaterea posturilor la concurs se face publică prin 

anunŃ, astfel: 

- obligatoriu, prin afişarea anunŃului la sediul instituŃiei 

organizatoare a concursului;  

- facultativ, prin afişarea anunŃului pe site-ul instituŃiei / prin oficiile 

forŃelor de muncă ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

 

 În cazul funcŃiei de conducători ai instituŃiilor publice de 

interes local, anunŃul se afişează la sediul acestor instituŃii, 

precum şi la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti şi pe site-ul 

www.pmb.ro . 

 

 Art. 5 (1)Tematicile şi bibliografia pentru posturile vacante 

scoase la concurs se întocmesc de către şeful compartimentului 

în care urmează să se facă angajarea, pentru funcŃiile de 

execuŃie şi, respectiv, de către conducătorul instituŃiei pentru 

funcŃiile de conducere, aprobate prin statul de funcŃii. 
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 (2) Tematicile şi bibliografia întocmite conform alineatului 

precedent se aprobă de către conducătorul instituŃiei, nu mai 

târziu de data publicării anunŃului şi se afişează conform art. 4. 

 

 Art. 6 DocumentaŃia privind scoaterea posturilor vacante la 

concurs se comunică DirecŃiei Managementul Resurselor Umane 

- PMB. 

 

 Art. 7 Procedura organizării concursului/examenului de 

angajare se va demara în condiŃiile stabilite de legislaŃia în 

vigoare, respectiv, cu aprobarea ordonatorului principal de 

credite, în situaŃiile stabilite expres de lege. 

 

 Art. 8 (1) Persoana care candidează la concurs pe un post 

vacant, trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii cumulativ: 

a) are domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) îndeplineşte condiŃiile de studii prevăzute de lege pentru 

funcŃia respectivă; 

d) nu a fost condamnată penal sau civil pentru fapte care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcŃiei pe care candidează; 

e) îndeplineşte condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei; 

 (2) CondiŃiile specifice se stabilesc de către angajator, în 

funcŃie de specificul şi cerinŃele postului şi sunt cuprinse în 

anunŃul concursului. 
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 Art. 9 (1) CandidaŃii se pot înscrie la concurs, depunând la 

sediul instituŃiei următoarele documente: 

- Cerere pentru înscrierea la concurs; 

- Copie act de identitate; 

- Copie act de studii, diplome/certificate alte specializări; 

- Copie carnet de muncă, după caz; 

- Recomandare de la ultimul loc de muncă , după caz; 

- Curriculum vitae; 

- Diverse avize/cazier judiciar/certificat medical, în funcŃie de 

postul pentru care candidează; 

 (2) Documentele prevăzute la alin. 1 vor fi însoŃite de actele 

originale, în vederea certificării de către secretarul comisiei de 

concurs. 

 

 Art. 10 (1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract 

individual de muncă în funcŃii, grade sau trepte profesionale se 

face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcŃii. 

 (2) în situaŃia în care nu există un post vacant, promovarea 

persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcŃii, 

grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea 

postului din statul de funcŃii în care acestea sunt încadrate într-unul 

de nivel imediat superior. 

 

 Art. 11 Promovarea în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcŃie de 

performanŃele profesionale individuale, apreciate cu calificativele 
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"foarte bun", cel puŃin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia 

desemnată prin act al ordonatorului de credite bugetare, din care 

fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanŃii salariaŃilor. 

 

 Art. 12 AbsolvenŃii învăŃământului superior de lungă şi 

scurtă durată, care la data trecerii pe funcŃia corespunzătoare 

studiilor absolvite erau încadraŃi pe funcŃii cu un nivel de studii 

inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile 

universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior 

gradului de debutant, păstrându-şi gradaŃia avută la data 

promovării, numai în măsura în care atribuŃiile din fişa postului au 

fost modificate în mod corespunzător. 

 

 Art. 13 Examenului de promovare se va organiza de către 

compartimentul de resurse umane din cadrul instituŃiei pe al cărei 

stat de personal se află salariatul ce urmează a susŃine acest 

examen, astfel: 

- anunŃul privind locul, data şi ora examenului de promovare, 

aprobat de conducătorul instituŃiei, se afişează la sediul acesteia 

cu cel puŃin 15 zile înainte de data desfăşurării acestuia. 

-Tematica examenului se stabileşte de către şeful 

compartimentului în cadrul căruia se regăseşte postul pe care se 

face promovarea. 

- Comisia de examinare se stabileşte de conducătorul instituŃiei. 
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 Art. 14 Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 

în cadrul examenului/concursului pentru ocuparea unui post 

vacant se va face de către o comisie desemnată de ordonatorul 

de credite bugetare, conform prevederilor legale. 

 

CAPITOLUL III 

COMISIILE DE EXAMINARE 

 

 Art. 15 (1) Comisia de examinare a candidaŃilor înscrişi la 

concurs sau examen se stabileşte prin decizia ordonatorului de 

credite (conducătorul instituŃiei) pentru ocuparea posturilor 

vacante din structura subordonată şi are în componenŃă cel puŃin 

o persoană cu funcŃie de nivelul celui examinat, de regulă, din 

domeniul de activitate specific postului scos la concurs. 

 (2) Din comisia de concurs pot face parte şi specialişti din 

domeniul de activitate al instituŃiei. 

 (3) În cazul scoaterii la concurs a postului de conducător al 

unei instituŃii publice de interes local, comisia de examinare se 

stabileşte de către Primarul General. 

 

 Art. 16 AtribuŃiile comisiei de examinare sunt următoarele: 

- verifică şi analizează îndeplinirea de către candidaŃi a 

condiŃiilor de participare la concurs/examen, precum şi existenŃa 

documentelor prevăzute la art. 9; 

- notează candidaŃii cu note de la 1-10 la probele de concurs; 
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- în funcŃie de notele obŃinute, stabileşte candidatul reuşit la 

concurs; 

- afişează, prin grija secretarului comisiei, rezultatele 

concursului; 

 

CAPITOLUL IV 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

 Art. 17 Examenul / concursul constă în următoarele probe: 

- selecŃia dosarelor; 

- proba scrisă; 

- interviu; 

- proba practică, unde este cazul  

 

 Art. 18 (1) Probele, care vor fi susŃinute de candidaŃi, se 

stabilesc în funcŃie de caracteristicile postului. În cazul funcŃiei de 

muncitor calificat sau necalificat, probele obligatorii sunt: interviul 

şi proba practică. 

 (2) Fiecare probă este eliminatorie. 

 

 Art. 19 Notarea candidaŃilor se face de fiecare membru al 

comisiei, cu note de la 1 la 10, pentru fiecare probă separat. 

 

 Art. 20 (1) Pentru ocuparea unei funcŃii de execuŃie, nota 

minimă de promovare a fiecărei probe este 6; media minimă de 

promovare a examenului este 6. 
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 (2) Pentru funcŃiile de conducere nota minimă de 

promovare a fiecărei probe este 8; media minimă de promovare a 

examenului este 8. 

 

 Art. 21 în cazul obŃinerii unui punctaj final egal de către doi 

sau mai mulŃi candidaŃi, diferenŃierea se va face în baza 

specializărilor în domeniul funcŃiei pentru care candidează, 

respectiv a vechimii în specialitatea funcŃiei. 

 

 Art. 22 CandidaŃii nemulŃumiŃi de notele obŃinute pot 

depune contestaŃie în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, 

la sediul instituŃiei organizatoare a concursului. 

 

CAPITOLUL V 

AVIZAREA REZULTATELOR CONCURSULUI 

 

 Art. 23 (1) Un exemplar original al procesului verbal 

întocmit de comisia de examinare, cuprinzând notele obŃinute de 

candidaŃi la concursurile organizate de instituŃiile publice de 

interes local, va fi comunicat DirecŃiei Managementul Resurselor 

Umane din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea 

avizării rezultatelor concursului de către Comisia de angajare şi 

avansare a personalului. 

 (2) Comisia de angajare şi avansare a personalului, 

prevăzută la alin.1, constituită la nivelul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, are următoarea componenŃă: 
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Preşedinte: - directorul DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane 

Membri: - directorul DirecŃia Juridic, Contencios, 

LegislaŃie 

 - directorul DirecŃiei Control General 

Secretar comisie: - şef serviciu / Serviciul organizare servicii 

şi instituŃii publice de interes local din 

cadrul DirecŃiei Managementul Resurselor 

Umane 

 

 Art. 24 DocumentaŃia transmisă de instituŃie va fi analizată 

de către comisia prevăzută la art.23, care va întocmi un referat 

privind validarea rezultatelor concursului în termen de 5 zile de la 

primirea acestora. 

 

 Art. 25 Rezultatul verificării şi lista candidaŃilor admişi se 

vor comunica unităŃilor care au organizat concursul. 

 

CAPITOLUL V 

STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ 

 

 Art. 26 (1) În anul 2010, salariile de bază pentru personalul 

angajat conform prezentului regulament, se stabilesc prin 

similitudine cu alte funcŃii din instituŃie, salarizate la nivelul lunii 

decembrie 2009, pe răspunderea ordonatorului de credite. 
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 (2) Prevederile alin. (1) se completează sau, după caz, se 

modifică în funcŃie de actele normative în vigoare la momentul 

angajării. 

 

CAPITOLUL VI 

ANGAJAREA CANDIDAłILOR ADMIŞI LA CONCURS/EXAMEN 

  

 Art. 27 CandidaŃii admişi la concurs/examen se angajează 

în cadrul instituŃiei pe postul pentru care au fost admişi, prin 

decizie a conducătorului instituŃiei. 

 

 Art. 28 Conducătorii instituŃiilor publice ce interes local sunt 

numiŃi/încadraŃi în funcŃie prin DispoziŃie a Primarului General. 

 

 Art. 29 În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor 

finale ale concursului, candidatul declarat admis are obligaŃia de 

a comunica la compartimentul de resurse umane din cadrul 

instituŃiei data de la care urmează să îşi înceapă activitatea, sub 

sancŃiunea decăderii din acest drept. 

 

 Art. 30 (1) Persoanele nou angajate sau promovate în 

funcŃii pot fi supuse unei perioade de probă, stabilită de angajator 

în contractul individual de muncă. 

(2) Perioada de probă se stabileşte în funcŃie de 

specificul postului, pentru verificarea aptitudinilor, a experienŃei şi 
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a pregătirii profesionale, iar durata acesteia se menŃionează în 

decizia de angajare. 

 (3) Dacă la sfârşitul perioadei de probă, persoana angajată 

sau promovată în funcŃie s-a dovedit corespunzătoare postului, 

aceasta va fi definitivată, prin act al conducătorului instituŃiei. În 

situaŃia în care, la expirarea perioadei de probă, persoana nu 

corespunde sub raport profesional cerinŃelor postului, i se va 

desface contractul de muncă sau, după caz, va fi repusă pe 

funcŃia deŃinută anterior. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 31 Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de 

conducători ai instituŃiilor publice de interes local al municipiului 

Bucureşti se organizează de către DirecŃia Managementul 

Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, pe 

baza metodologiei de concurs aprobată de Primarul General. 

 

 Art. 32 Prevederile prezentului regulament se modifică şi 

se completează corespunzător prevederilor actelor normative 

apărute ulterior. 
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PRIMAR GENERAL 

Etaj: 1, cam. 101 

tel.: 305 55 89; 305 55 90 305 55 00 int.1101 fax: 312 00 30 

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro 

 

Primăria Municipiului Bucureşti 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 342 din 18.03.2010 

 

 Având în vedere Nota 7021/18.03 2010 a DirecŃiei Juridic, 

Contencios şi LegislaŃie; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 167/27.05.2009 privind împuternicirea 

Primarului General al Municipiului Bucureşti pentru a demara 

procedurile legale şi financiare în vederea identificării unor spaŃii 

adecvate ce urmează a avea destinaŃia de sediu al Primăriei 

Municipiului Bucureşti pe perioada consolidării imobilului situat în 

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 352/22.10.2009 privind aprobarea 

contractului de închiriere a imobilului situat în Splaiul 

IndependenŃei nr. 291 - 293, sector 6 necesar pentru mutarea 

temporară a aparatului de specialitate al Primarului General şi a 

membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe 

perioada consolidării imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, 

sector 5; 
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 Văzând contractul de închiriere nr. 8112/11.12.2009 

încheiat între Municipiul Bucureşti şi SC Iliotomi Grup SRL şi 

procesul verbal de predare-primire a imobilului situat în Splaiul 

IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti încheiat în data de 

11.12.2009; 

 În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art 1. Se stabileşte sediul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi al membrilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pe perioada consolidării imobilului din Bd. 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, ca fiind Splaiul IndependenŃei 

nr. 291 - 293, sector 6, Bucureşti. 

 

 Art 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului general 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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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru 

Apa Uzată, pentru anul 2010, calculată conform anexei nr. 2 

la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi rapotrul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia ProtecŃia 

Mediului şi EducaŃie Eco - Civică - Unitatea de Implementare a 

Proiectului ISPA; 

 Văzând raportul Cornisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

 Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008; 

 În conformitate cu prevederile Memorandumului de 

FinanŃare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul 

României, referitor la asigurarea co-finanŃării Măsurii ISPA nr. 

2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) "CondiŃionalităŃi" 

Anexei D - "ObligaŃiile Primăriei" din Legea nr. 470/2006 pentru 

aprobarea Contractului de finanŃare dintre România, Banca 

Europeană de InvestiŃii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru 

Proiectul privind StaŃia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti - 

Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006, Actului 
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AdiŃional nr. 4507 din 4 decembrie 2008, la Contractul de 

Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă 

şi canalizare. pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. APA 

NOVA Bucureşti S.A., în special art. 2 alin. 2.1 "Cuantumul Taxei 

Municipale pentru Apă Uzata"; 

 În temeiul prevederilor art. 24 şi art. 36 alin. 1 din Legea nr. 

241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 590/2003 

privind tratatele; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa 

Uzată pentru anul 2010, în valoare de 0,10 RON/m3 apă uzată, 

calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 317/2008. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al municipiului Bucureşti şi S.C. Apa Nova 
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Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010 

Nr. 59 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General de a întreprinde toate 

demersurile necesare către Guvernul României, în vederea 

asigurării co-finanŃării (Fonduri de Coeziune) pentru acoperirea 

deficitului de finanŃare necesar finalizării Fazei II - Glina, 

împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată 

şi Caseta de Apă Uzată - DâmboviŃa  

 

 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 de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Memorandumului de 

FinanŃare, aferent Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, 

(Publicat în Monitorul Oficial al României, conform Ordinului nr. 

622/16.05.2005 al Ministrului Finanşelor Publice), încheiat între 

Comisia Europeană şi Guvernul României, referitoare la 

abordarea pe faze a reabilitării StaŃiei de Epurare a Apelor Uzate, 

prevederile Anexei D - "ObligaŃiile Primăriei" din Legea nr. 
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470/2006 pentru aprobarea Contractului de finanŃare dintre 

România, Banca Europeană de InvestiŃii şi Primăria Municipiului 

Bucureşti pentru Proiectul privind StaŃia pentru tratarea apelor 

uzate Bucureşti - Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 

2006, referitoare la asigurarea surselor de finanŃare pentru 

implementarea unui plan de reducere a infiltraŃiilor. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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 împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti, să întreprindă demersurile necesare către Guvernul 

României, în vederea asigurării co - finanŃării pentru acoperirea 

deficitului de finanŃare necesar finalizării Fazei II - Glina, 

împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată şi 

Caseta de Apă Uzată - DâmboviŃa, valoarea estimată totală a 

acestor lucrări fiind de 450 milioane euro, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze şi să transmită documentele necesare 

către Guvernul României, în numele şi pentru Municipiul 

Bucureşti. 
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 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 

09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010 

Nr. 60 
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Anexa nr. 1 

HCGMB 60/2010 

 

Valoarea totală necesară finalizării Proiectului Faza II - Glina 

împreună cu lucrările de reabilitate colectoare şi Caseta de 

Apă Uzată – DâmboviŃa 

 

1 - construirea unei noi linii de epurare a apelor uzate - Linia 2, 

luând în considerare performanŃele în funcŃionarea Liniei 1, 

tratarea nămolului rezultat de la Linia 2, inclusiv realizarea 

incineratorului pentru soluŃionarea gestionării nămolului rezultat 

din întreg procesul de epurare - valoare estimată 200 mil. Euro; 

 

2 - reabilitare colectoare de canalizare, cu lungimea de aprox. 30 

Km. - valoare estimată 78 mil. Euro. 

 

3 - reabilitare Caseta de Apă Uzată - DâmboviŃa - lucrări de 

urgenŃă şi lucrări de fond, (inclusiv decolmatare) cu lungimea de 

17 km - valoare estimată 165 mil. Euro 

 

4- asistenŃă tehnică pentru pregătirea AplicaŃiei pentru Fonduri de 

Coeziune, precum şi a caietelor de sarcini pentru licitaŃie şi 

asistenŃă tehnică pentru supervizare lucrări FAZA II - valoare 

estimată 7 mil. Euro 

TOTAL:                                            450 milioane euro 
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Participarea la finanŃare din partea Municipiul Bucureşti: 

 

 Municipiul Bucureşti poate asigura surse de finanŃare 

estimate la 50 mil. Euro, pentru co-finanŃarea realizării lucrărilor 

de reabilitare a colectoarelor de canalizare pentru perioada 2013 

- 2015 şi 1,5 mil. Euro, prin intermediul ANB pentru inspecŃia 

Casetei râului DâmboviŃa şi realizarea Studiului de Fezabilitate 

aferent realizării lucrărilor necesare. 

 

Participarea la finanŃare din partea Statului Român : 

 Pentru asigurarea participării Statului Român la finanŃarea 

acestor investiŃii se vor face demersuri pentru pentru co- 

finanŃarea realizării lucrărilor de reabilitare a Casetei de Apă 

Uzată - DâmboviŃa, precum şi finalizarea lucrărilor la Casetă în 

sector aval StaŃiei de Epurare a apelor uzate. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „StaŃia 

de Epurare a Apelor Uzate a municipiului Bucureşti, precum şi a 

Actului AdiŃional nr. 3 la 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 de ecologie şi protecŃia mediului 

şi raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Memorandumului de 

FinanŃare, semnat între Comisia Europeană şi Guvernul 

României, referitor la asigurarea co-finantării 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. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru StaŃia 

de Epurare a Apelor Uzate a Municipiului Bucureşti, conform 

anexei nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă Actul AdiŃional nr. 3 la Contractul de 

Lucrări încheiat între S.C. AKTOR- ATHENA SA, în calitate de 

Antreprenor General şi Municipiul Bucureşti, în calitate de 

Beneficiar Finai al Proiectului «Reabilitarea StaŃiei de Epurare a 

Apelor Uzate, Bucureşti » - Etapa I, semnat la data de 08 

decembrie 2006 şi înregistrat sub NR. 3173 din 1 1  decembrie 

2006 având conŃinutul prevăzut în anexa nr.2. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze Actul AdiŃional nr. 3 la Contractul de 

Lucrări încheiat cu S.C. AKTOR - ATHENA SA, în următoarele 

condiŃii: 

 a) Amendamentul la Memorandumul de FinanŃare aferent 

Măsurii ISPA 2004/RO/16/P/PE/003, transmis de Primăria 

Municipiului Bucureşti prin intermediul Ministerul FinanŃelor 

Publice va fi însuşit de Comisia Europeană. 

 b) Valorile privind finanŃarea Fazei I stipulate în 

Memorandumul de FinanŃare aferent Măsurii ISPA 2004/ 

RO/16/P/PE/003 nu vor suferi modificări. 

 Art. 4 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 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 

09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010  

Nr. 61 



32 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

defezabilitate pentru obiectivul de investitii "Aducerea la cota 0 a 

terenului, împrejmuire cu gard şi asigurare utilităŃi cimitir turcesc" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportuI,de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare InvestiŃii şi Planificare Urbană şi al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei de ecologie şi protecŃie a mediului şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr 19/24.02.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "aducerea la 

cota 0 a terenului, împrejmuire cu gard şi asigurare utilităŃi cimitir 

turcesc", 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 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 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 

09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010 

Nr. 62 
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ANEXA nr. 1 LA H.C.G.M.B NR 62/.2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

“ADUCERE LA COTA 0 A TERENULUI, ÎMPREJMUIRE CU 

GARD ŞI ASIGURARE UTILITĂłI CIMITIR TURCESC ” 

 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

LEI 

710.610 RON 

fără TVA 

845.626 RON 

cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII 

EURO 

167.880 EURO 

fără TVA 

199.777 

EURO cu TVA 

VALOARE 

CONSTRUCłII+MONTAJ 

478.160 RON 

fără TVA 

569.010 RON 

cu TVA 

VALOARE 

CONSTRUCłII+MONTAJ 

112.963 EURO 

fără TVA 

134.426 

EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU 

PROIECTARE 

28.690 RON 

fără TVA 

34.141 RON 

cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU 

PROIECTARE 

6.780 EURO 

fără TVA 

8.068 EURO 

cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

17.080 RON 

fără TVA 

20.325 RON 

cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

4.040 EURO 

fără TVA 

4.808 EURO 

cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 

ASISTENłĂ TEHNICĂ 

18.300 RON 

fără TVA 

21.777 RON 

cu TVA 
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CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 

ASISTENłĂ TEHNICĂ 

4.320 EURO 

fără TVA 

5.141 EURO 

cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 

NEPREVĂZUTE 

168.380 RON 

fără TVA 

200.372 RON 

cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI 

NEPREVĂZUTE 

39.779 EURO 

fără TVA 

47.337 

EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A 

INVESTIłIEI 

12 luni  

Curs schimb EURO/RON:4,2329  

   

 

Curs schimb EURO/RON: 4,2329 

EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 
 PROIECTARE 

ASISTENłĂ 

TEHNICĂ+AVIZE 

ŞI AUTORIZAłII 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 

INVESTIłIE 

fără TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE 

cu TVA 

(RON) 

ANUL 

1 

64.070 RON 646.540 RON - 710.610 845.626 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 1 cu FundaŃia Sera România şi AsociaŃia pentru 

Dezvoltarea Copilului în vederea realizării proiectului de interes 

public "Institutul pentru Dezvoltarea Copilului” 

 

 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 de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti; 

 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; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art. 45 alin. (2) şi art. 

81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti să hotărască cu privire la cooperarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 cu FundaŃia Sera România şi cu AsociaŃia pentru 

Dezvoltarea Copilului în vederea realizării proiectului de interes 

public "Institutul pentru Dezvoltarea Copilului". 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 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 

09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010 

Nr. 63 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de asociere între DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi AsociaŃia Biroul de 

Studii şi Cooperare InternaŃională Antidrog în vederea derulării 

proiectului pilot "Prevenirea consumului de droguri în rândul 

adolescenŃilor prin creşterea factorilor de protecŃie şi diminuarea 

influenŃei factorilor de risc" 

 

 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 de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi asociere 

cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, ale Legii nr.104/2008 privind 

prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanŃe cuprinse în 

"lista interzisă", ale Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 
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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 Acordul de asociere între DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi AsociaŃia Biroul de 

Studii şi Cooperare InternaŃională Antidrog în vederea derulării 

proiectului pilot "Prevenirea consumului de droguri în rândul 

adolescenŃilor prin creşterea factorilor de protecŃie şi diminuarea 

influenŃei factorilbr de risc", prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010 

Nr. 64 
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Anexă la Hotărârea nr. 64/2010 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Între: 

 

1. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti având sediul în strada Academiei nr. 3-5, sector 3, 

reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN 

şi 

2. AsociaŃia Biroul de Studii şi Cooperare InternaŃională 

Antidrog având sediul în Bucureşti, Str. Walter Mărăcineanu nr. 

1-3, Sector 1, reprezentat prin Preşedinte, Alain-Florentin MINA 

denumite în continuare "părŃi", 

exprimând interesul comun privind derularea proiectului pilot 

„Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenŃilor prin 

creşterea factorilor de protecŃie şi diminuarea influenŃei factorilor 

de risc" convin următoarele: 

 

Capitol 1. Obiectul acordului 

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie colaborarea în vederea 

implementării proiectului pilot „Prevenirea consumului de droguri 

în rândul adolescenŃilor prin creşterea factorilor de protecŃie şi 

diminuare a influenŃei factorilor de risc", conform propunerii de 

proiect anexată (Anexa A). 
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Art. 2. ActivităŃile proiectului vor fi desfăşurate de AsociaŃia Biroul 

de Studii şi Cooperare InternaŃională Antidrog în colaborare cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

Capitol 2. Durata acordului 

Art. 3. Acordul de asociere îşi produce efectele de la data 

semnării acestuia de către părŃi şi se finalizează la 1 an de Ia 

data semnării. 

 

Capitol 3. ResponsabilităŃile părŃilor 

Art. 4. DGASMB are următoarele responsabilităŃi: 

a. Să asigure fondurile necesare în vederea derulării proiectului 

„Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenŃilor prin 

creşterea factorilor de protecŃie şi diminuarea influenŃei factorilor 

de risc”, conform bugetului anexat (Anexa B). 

b. Să nominalizeze reprezentanŃi ai instituŃiei care să se implice 

în derularea proiectului. 

c. Să promoveze activităŃile prevăzute în cadrul proiectului ori de 

câte ori este posibil. 

Art. 5. AsociaŃia Biroul de Studii şi Cooperare InternaŃională 

Antidrog are următoarele responsabilităŃi: 

a. Să pună la dispoziŃie un spaŃiu necesar în vederea desfăşurării 

activităŃilor proiectului; 

b. Să pună la dispoziŃie personal calificat în vederea desfăşurării 

proiectului; 

c. Să asigure formarea tinerilor şi părinŃilor care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul Centrului; 
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d. Să asigure implementarea corectă a proiectului conform 

activităŃilor prezentate în propunerea de proiect; 

e.Să asigure implementarea corectă a proiectului conform 

bugetului aprobat; 

f. Să promoveze activităŃile prevăzute în cadrul proiectului ori de 

câte ori este posibil. 

 

Capitol 4. DispoziŃii finale şi tranzitorii 

Art. 6. Prin semnarea acestui acord părŃile îşi asumă 

responsabilităŃile în prezentul acord. 

Art. 7. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în 

baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art. 8. SoluŃionarea neînŃelegerilor ce se ivesc în derularea 

acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanŃii 

părŃilor asociate. 

Art. 9. ForŃa majoră, astfel cum este definită de lege, înlătură 

răspunderea juridică a părŃilor. 

Art. 10. Anexa A şi Anexa B sunt parte integrantă a acestui Acord 

de Asociere. 

Art. 11. Prezentul acord, care se completează cu dispoziŃiile 

legale - sediul materiei - a fost redactat în 2 exemplare originale, 

în limba română. 
DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială a Municipiului Bucureşti 
 

AsociaŃia Biroul de Studii şi 
Cooperare InternaŃional Antidrog 

 
  
Cosmina Ioana SIMIEAN Alain-Florentin MINA 
Director General 

 
Preşedinte 
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Anexa A a Acordului de Asociere 

 

Proiectul pilot 

”Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenŃilor 

prin creşterea factorilor de protecŃie şi diminuarea influenŃei 

factorilor de risc” 

 

Justificarea proiectului 

 

 Creşterea cererii de droguri în rândul populaŃiei şi, 

îndeosebi, în rândul tinerilor reprezintă una dintre probleme 

actuale ale societăŃii româneşti. Amploarea şi gravitatea acesteia 

au fost evidenŃiate încă din anul 2003, când AgenŃia NaŃională 

Antidrog estima numărul consumatorilor de heroină injectabilă din 

Bucureşti la aproximativ 24.000 persoane. 

 

 PopulaŃia vulnerabilă la consumul de droguri este cea 

formată din adolescenŃi şi tineri care sunt mult mai deschişi la 

nou, mai predispuşi la experienŃe noi, mai permeabili în 

adoptarea anumitor comportamente de risc, prin prisma unor 

informaŃii insuficiente, fragmentare, periculoase astfel prin 

potenŃialul influenŃabil pe care îl au. 

 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti a realizat în anul 2008 studiul „Tineri în Europa", la care 

au participat 2662 de elevi din liceele de pe raza municipiului 
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Bucureşti. Cu referire strict la problematica consumului de droguri 

elevii respondenŃi au declarat că au utilizat următoarele substanŃe 

astfel: 3,5 % somnifere sau tranchilizante fără prescripŃie 

medicală, 4,2% canabis (haşiş sau marijuana), 0,5% amfetamina, 

0,2% LSD, 1,1% ecstasy, 0,6% cocaină, 0,5% heroină, 0,7% 

ciuperci halucinogene, 1,2% inhalare de substanŃe (clei, etc.), 

0,9% steroizi anabolici, 13,4% băuturi fabricate în casă. 

Consumul de canabis (haşiş şi marijuana) îşi face simŃită 

prezenŃa la 6,1% dintre elevii respondenŃi în jurul vârstei de 15 

ani. 

 

 Conform studiului menŃionat adolescenŃii respondenŃi îşi 

petrec timpul liber cu părinŃii în afara şcolii în zilele de lucru: 

câteodată în proporŃie de 26,7%, adesea în proporŃie de 21,3%, 

aproape mereu în proporŃie de 19%, rar în proporŃie de 17,3%, 

aproape deloc în proporŃie de 14,9%. În ceea ce priveşte sfârşitul 

de săptămână, adolescenŃii respondenŃi îşi petrec timpul liber cu 

părinŃii: câteodată în proporŃie de 27,5%,adesea în proporŃie de 

23,3%, aproape mereu, în proporŃie de 23,1%, rar în proporŃie de 

14,7%, aproape deloc în proporŃie de 10,8%. 

 

 În privinŃa cunoaşterii de către părinŃi a anturajului şi a 

locului unde tinerii îşi petrec timpul liber, studiul a relevat că: 

54,4% dintre părinŃii respondenŃilor ştiu destul de bine cu cine îşi 

petrec serile copiii lor, iar în proporŃie de 55,5% ştiu şi unde îşi 

petrec serile copiii lor pe când 7,1% din părinŃi ştiu destul de puŃin 
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cu cine îşi petrec copiii lor serile, iar 5,0% din părinŃi ştiu destul de 

puŃin unde îşi petrec copiii lor serile. În acelaşi context 36,5% 

dintre părinŃii elevilor se interesează de ce fac în timpul liber copiii 

lor, iar 9,5% dintre ei nu ştiu ce fac copiii lor în timpul liber. De 

asemenea, s-a constatat că 44,1% din părinŃii elevilor le cunosc 

prietenii, iar 6,5% dintre părinŃi nu cunosc prietenii copiilor lor. 

 

 Referitor la posibilităŃile de petrecere a timpului liber 6,1% 

dintre elevii respondenŃi consideră că în cartierul lor acestea sunt 

foarte puŃine. Elevii respondenŃi realizează activităŃi de petrecere 

a timpului liber, astfel: 33% dintre ei se plimbă şi se uită prin 

magazine de 1-3 ori pe lună, 27,3% îşi petrec timpul de 1-3 ori pe 

săptămână cu prietenii, seara, 25,6% dintre ei îşi petrec timpul 

liber 1-3 ori pe lună în/pe lângă un centru comercial, 29,7% dintre 

ei merg la un restaurant fast-food de 1-3 ori pe lună. 

 

 Referitor la locurile unde tinerii nu îşi petrec timpul liber 

procentele sunt următoarele: 58% dintre ei nu merg la piscină în 

afara orelor de clasă, 60,5% dintre ei nu merg la teatru, 58,9% 

dintre ei nu merg la bibliotecă, 73,1% dintre ei nu merg la 

concerte de muzică clasică, 44% nu merg la alte tipuri de 

concerte, 41,1% nu merg în locuri unde se cântă Iive, 60,6% nu 

merg la muzee sau galerii de artă, 36,4% nu merg Ia cafenea, 

42,3% dintre ei merg foarte puŃin la evenimente sportive. 

 

 În recomandările realizate de Comitetul ONU pentru 
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Drepturile Copilului care a examinat al treilea şi al patrulea 

raport periodic al României cu ocazia celei de-a 1425-a şedinŃe 

ale sale, din data de 12 iunie 2009. s-a regăsit Ia punctul 68 - 

Sănătatea adolescenŃilor - următoarea observaŃie: "în ciuda unui 

cadru solid de combatere a consumului de droguri, Comitetul îşi 

manifestă îngrijorarea faŃă de consumul adolescenŃilor de 

substanŃe nocive, în special de tutun, dar şi de creşterea abuzului 

de droguri, în general, şi în rândul copiilor mai mici, în particular". 

Astfel, la punctul 71 - Consumul de droguri, tutun, alcool şi alte 

substanŃe Comitetul recomandă ca statul parte să ia „toate 

măsurile necesare pentru a reduce consumul de droguri, tutun, 

alcool şi alte substanŃe toxice în rândul copiilor, părinŃilor şi al 

populaŃiei în general, punând inter alia, la dispoziŃia copiilor 

informaŃii clare şi obiective privind consumul de substanŃe toxice, 

inclusiv fumatul. Comitetul recomandă, de asemenea să se 

acorde copiilor tratament şi servicii adecvate.” 

 

Descrierea proiectului 

 

 Proiectul pilot „Prevenirea consumului de droguri în 

rândul adolescenŃilor prin creşterea factorilor de protecŃie şi 

diminuarea influenŃei factorilor de risc" îşi propune un 

ansamblu de măsuri care să se întreprinde în domeniul educaŃiei, 

de petrecere a timpului liber, de facilitare a comunicării, de 

modelare a comportamentului, de ameliorare a condiŃiilor de 
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mediu, în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de 

întărire a factorilor de protecŃie. 

 

 Obiectivele propuse prin acest proiect sunt împărŃite pe 

cele trei arii de prevenire conforme cu obiectivele strategice 

propuse la nivel naŃional şi internaŃional, respectiv: 

 

Prevenirea şcolară, prin: dezvoltarea unor atitudini şi 

practici la nivelul întregii populaŃii aflată într-o formă de 

învăŃământ, prin intermediul programelor şcolare şi de 

petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de 

viaŃă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri; sensibilizarea şi 

educarea populaŃiei şcolare în scopul evitării consumului 

experimental/recreaŃional de droguri şi trecerii de la acesta 

la cel regulat. 

 

Prevenirea în familie, prin: sensibilizarea, conştientizarea 

şi motivarea părinŃilor în vederea implicării active, crearea 

unor programe de prevenire care să permită părinŃilor să 

devină activi în prevenirea consumului de droguri în cadrul 

familiei şi comunităŃii şi dezvoltarea unor programe de 

formare a părinŃilor în vederea creşterii influenŃei factorilor 

de protecŃie şi scăderii celor de risc în consumul de droguri. 

 

Prevenirea în comunitate, prin: iniŃierea şi dezvoltarea 

unor proiecte şi "programe " adecvate în folosul 
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comunităŃilor locale, pentru consolidarea educaŃiei civice, 

culturale şi spirituale, ce se constituie în alternativa de viaŃă 

sănătoasă, cultivarea abstinenŃei la consumul de droguri, 

inclusiv alcool şi tutun, încurajarea formării unui climat 

social care să împiedice stigmatizarea şi marginalizarea 

persoanelor afectate de consumul de droguri. 

 

 ActivităŃile propuse în cadrul proiectului au în vedere cinci 

dimensiuni, după cum urmează: individul, familia, grupul din care 

face parte tânărul/ anturajul acestuia, şcoala, petrecerea timpului 

liber. 

 

 A1. Formarea echipei de implementare: pentru 

desfăşurarea activităŃilor proiectului se va forma o echipă de lucru 

care va avea în componenŃa sa profesionişti din fiecare instituŃie. 

 

 A2. Formarea de voluntari. Peste 50 de tineri vor fi 

selectaŃi pentru a fi formaŃi ca voluntari/ educatori între egali. 

Aceştia vor fi selectaŃi din liceele din Bucureşti. 

 

 A3. ActivităŃi alternative de petrecere a timpului liber: în 

vederea implicării familiei în prevenirea consumului de droguri vor 

fi identificate cinematografe şi teatre unde copiii şi părinŃii vor 

avea acces gratuit dacă vor merge împreună. În sensul acesta 

vor fi selectate 100 de cupluri cu copii, care vor fi implicate în 

diverse activităŃi alternative de petrecere a timpului liber. 
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 A4. Formarea părinŃilor în vederea creşterii influenŃei 

factorilor de protecŃie şi scăderii celor de risc în consumul de 

droguri. Această activitate se va desfăşura în cel puŃin 10 unităŃi 

de învăŃământ. Fiecare părinte va primi informaŃii relevante 

necesare prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor şi de 

asemenea, vor primi trei materiale informative care vor servi drept 

suport pentru discuŃiile ulterioare pe care aceştia să le vor purta 

cu încă cel puŃin 3 părinŃi. Evaluarea referitoare la informarea 

reŃelei de prieteni se va face ulterior prin sondare telefonică. 

 

 A5. Campanie de informare în maternităŃi: „Născut să fiu 

liber... De droguri!" Cei 50 de voluntari vor participa la campania 

de informare din maternităŃi, unde vor distribui materiale 

informative despre efectele consumului de substanŃe asupra 

copiilor, despre modalităŃi de prevenire a consumului de droguri, 

despre importanŃa implicării părinŃilor în diminuarea factorilor de 

risc şi în întărirea factorilor de protecŃie. De asemenea, vor fi 

identificate şi premiate mamele care nu au consumat pe 

parcursul sarcinii substanŃe care crează toxico-dependenŃă. 

 

 A6. Realizarea de seminarii, grupuri de lucru, mese 

rotunde cu specialiştii în domeniu. 

 

 A7. Mediatizarea proiectului: în vederea realizării 

obiectivelor propuse, se vor concepe şi realiza şi distribui 

materiale informative şi de promovare a proiectului. De 
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asemenea, la finalul proiectului va fi realizată o conferinŃă de 

presă în cadrul căreia vor fi diseminate rezultatele acestuia. 

 

 Perioada de desfăşurare a proiectului propriu-zis este de 

un an, urmând ca activităŃile propuse să se realizeze în 

conformitate cu obiectivele propuse. 

 

 ContribuŃia financiară a MunicipalităŃii, prin bugetul 

DGASMB, este de 90.000 RON. 
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 Anexa B a Acordului de Asociere – Buget* 

 
1. Costuri legate de activităŃile alternative de petrecere a timpului liber 30.000 
  
2. Costuri legate de vizibilitatea proiectului   33.000 
2.1 Costuri de organizare conferinŃă eveniment 1 8.000 
2.2 Materiale de promovare an 1 20.000 
2.3 Organizarea de seminarii, mese rotunde, grupuri de lucru etc. cu 
specialiştii 

an 1 5.000 

    
3. Onorarii experŃi   20.000 
3.1. Taxele/onorariul formatori voluntari sesiuni 4 10.000 
3.2. Taxele/onorariul formatori părinŃi sesiuni 10 10.000 
    
4. Costuri administrative an 1 5.000 
    
5. Alte costuri legate de proiect an 1 2.000 
    
TOTAL   90.000 

*Bugetul este exprimat în lei 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 cu AsociaŃia "Forumul Român Antidrog" - 

FORAD, în vederea implementării şi finanŃării în comun a 

proiectului "Serviciu pilot pentru tratamentul consumatorilor 

de droguri (opiacee)" 

 

 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 relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), art. 45 alin (2), şi art. 

81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti să hotărască cu privire la cooperarea cu 

AsociaŃia "Forumul Român Antidrog" - FORAD, în vederea 
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implementării şi finanŃării în comun a proiectului "Serviciu pilot 

pentru tratamentul consumatorilor de droguri (opiacee)". 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 6 Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

09.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 09.03.2010 

Nr. 65 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2010 

 

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 :  

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2010, pe total şi pe componente, astfel: 

mii lei 
BUGET GENERAL (conform anexei 1.1) 5.601.816,52 

din care:  

1.Bugetul local  3.689.288,63 
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VENITURI 3.689.288,63 

CHELTUIELI 3.689.288,63 

2. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate din 

venituri proprii şi subvenŃii de la bugetul local  

 

VENITURI 1.165.480,84 

Venituri proprii 
510.607,90 

SubvenŃii de la bugetul de stat pentru spitale  1.182,50 

SubvenŃii incluse în bugetul local (se scad la 

consolidare) 

624.498,39 

Fonduri externe nerambursabile 29.192,05 

CHELTUIELI 1.195.223.28 

3.Bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral din 

venituri proprii  

1.665,00 

VENITURI 1.665,00 

CHELTUIELI 1.665,00 

4.Bugetul împrumuturilor externe 1.010.255,00 

DISPONIBIL la 31.12.2009 Şl TRAGERI 1.010.255,00 

CHELTUIELI 1.010.255,00 

5.Bugetul fondurilor externe nerambursabile 182.583,00 

VENITURI 182.583,00 

CHELTUIELI 182.583,00 

6. Veniturile şi cheltuielile evidenŃiate în afara 

bugetului local 

 

DISPONIBIL 31.12.2009 121.200,00 

VENITURI 26.100,00 

CHELTUIELI 147.300,00 
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Art. 2 (1) Se aprobă bugetele instituŃiilor, conform anexelor 

2.1- 2.41; 

(2) Se aprobă programele de investiŃii cu finanŃare de la 

buget ale RADET şi RATB conform anexelor 2.42-2.43. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

25.03.2010 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.03.2010 

Nr. 66 
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pentru cetăŃean, pentru bunăstare 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

PRIMĂRIA  1 
 

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL 

SECTORULUI - AUDIENłE - 

www.primariasector1.ro  

Nr. K/376/31.03.2010 

 
NOTĂ 

de îndreptare a erorii materiale 
 
 Având în vedere adresa nr. 7137/30.03.2010 primită de la 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Sector 1; 
 În temeiul art. 69 din legea nr. 24/2000 privind Normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, 
propun îndreptarea erorii materiale apărută în Anexa nr. 1 – 
Organigrama – a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
27/25.02.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 
şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 
sensul trecerii Centrului de InserŃie Profesională din subordinea 
Serviciului Strategii, Proiecte, Programe în subordinea Şefului 
Centrului MultifuncŃional Nazarcea, aşa cum este menŃionat şi în 
Regulamentul de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 
 

SECRETAR, 
 

Bogdan Nicolae Grigorescu 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘłI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr. 218/29.04.2009 privind înfiinŃarea unei societăŃi 

comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic 

Consiliul Local al Sectorului 1 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Ordinului Institutului NaŃional 

de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării 

activităŃilor din economia naŃională – CAEN, rectificat; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind înfiinŃarea unei societăŃi 

comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul 

Local al Sectorului 1 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 499/27.11. 2009; 

 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 499/27.11.2009 şi va avea 

următorul cuprins: „Se aprobă înfiinŃarea unei societăŃi 
comerciale pe acŃiuni având ca acŃionari Consiliul Local al 

Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AdministraŃia Domeniului 
Public Sector 1 cu obiect principal de activitate 

administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – 

Cod CAEN 6832 ”. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009, astfel cum a fost modificată, 

rămân în vigoare. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

instituŃiile subordonate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 41 

Data: 16.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se aprobă înfiinŃarea SocietăŃii Comerciale 

AdministraŃia Fondului Imobiliar Sector 1  S.A. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia  Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 35/27.01.2010 privind mandatarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 de a cumpăra pentru şi în numele 

Municipiului Bucureşti imobile de pe piaŃa liberă cu destinaŃia de 

locuinŃe sociale, în vederea repartizării acestora şi de a înfiinŃa o 

societate comercială pe acŃiuni în vederea administrării acestora; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 500/03.12.2009 privind înaintarea către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a solicitării de 

mandare a Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea înfiinŃării 
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unei societăŃi comerciale pe acŃiuni, în scopul achiziŃionării de 

imobile de pe piaŃa liberă, a administrării şi a repartizării acestora; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

218/29.04.2009 privind înfiinŃarea unei societăŃi comerciale cu 

răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al 

Sectorului 1 cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea nr. 21/22.02.2010 prin care 

se aprobă denumirea ”S.C.AdministraŃia Fondului Imobiliar Sector 

1 S.A.” pentru societatea ce va fi înființaŃa conform Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului BucureșŃi nr. 35/17.01.2010 și 

a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/03.12.2009; 

 Văzând dovadă privind disponibilitatea şi rezervarea 

denumirii „S.C. AdministraŃia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”, 

eliberată de Oficiul Registrului ComerŃului Bucureşti sub nr. 

61191/16.02.2010; 

 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80, art.81, alin. (1) şi art. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înfiinŃarea SocietăŃii Comerciale 

„AdministraŃia Fondului Imobiliar Sector 1” S.A. având ca 

acŃionari Consiliul Local al Sectorului 1, DirecŃia Generală de 
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AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, cu obiect principal de activitate 

„administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” – 

Cod CAEN 6832. 

 Art. 2. Societatea menŃionată la art. 1 va avea sediul în 

Bucureşti, Sectorul 1, str. Pajurei nr. 2C, parter, cam. 11. 

 Art. 3.(1) Capitalul societăŃii va fi de 400.000 lei.  

 (2) Valoarea minimă a unei acŃiuni va fi de 1.000 lei. 

 Art. 4. În societatea nou înfiinŃată capitalul social va fi 

subscris şi vărsat integral, în numerar, iar Consiliul Local al 

Sectorului 1 va deŃine 98% din capitalul social, DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 va deŃine 1% 

din capitalul social, iar AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 

va deŃine cota de 1% din capitalul social. 

 Art. 5. Se aprobă actul constitutiv al S.C. AdministraŃia 

Fondului Imobiliar Sector 1 S.A., conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1 actul constitutiv al S.C. 

AdministraŃia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A. 

 Art. 7. Se împuterniceşte domnul Ion Brad – Preşedinte al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea semnării în numele şi 

pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 a declaraŃiei pe proprie 

răspundere prevăzute la art. 36 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 

31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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precum şi orice alte înscrisuri necesare pentru înfiinŃarea 

societăŃii menŃionate la art. 1. 

 Art. 8. Prezenta hotărâre a fost redactată în două 

exemplare originale, unul fiind necesar la Oficiul Registrului 

Comerțului BucureșŃi. 

 Art. 9. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

Management Economic, DirecŃia Juridică, Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe şi domnul Ioan Brad vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 42 

Data: 16.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii ConvenŃiei de Colaborare între 

C.N. Poşta Română S.A. – DirecŃia Regională de Poştă 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de  DirecŃia UtilităŃi 

Publice;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi 

completată; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 201/17.10.2002 privind 

transmiterea unui spaŃiu din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 în vederea funcŃionarii unor servicii publice de interes 

local, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 279/05.12.2002;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu General 

al Municipiului Bucureşti nr. 371/26.11.2009 privind trecerea 
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Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului 

Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 29/25.02.2010 privind revocarea dreptului de administrare al 

Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaŃiului cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă situat în str. Pajurei nr.13, sector 

1, Bucureşti;  

 În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80, art. 81, alin. (2), lit. „f” și 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea ConvenŃiei de Colaborare 

între C.N. Poşta Română S.A. – DirecŃia Regională de Poştă 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1. ConvenŃia cadru este 

cea din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 
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 Art. 2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 ConvenŃia 

de Colaborare menŃionată la art. 1. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia UtilităŃi Publice şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:43 

Data: 16.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de Studiul privind reanalizarea Capitolului 
VII „Durata estimată a delegării gestiunii” din studiul de 

fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 360/2007, în conformitate cu Decizia 
Consiliului ConcurenŃei nr. 58/2009 şi cu clauzel 

contractului J077/S/30.06.2008 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile serviciului de salubrizare 

a localităŃilor nr. 101/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 360/21.11.2007 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate în vederea delegării gestiunii serviciului public de 

salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu Decizia Consiliului ConcurenŃei nr. 

58/13.11.2009 referitoare la încălcarea art. 9, alin. (1) din Legea 

ConcurenŃei nr. 21/1996, republicată, de către autorităŃile 

administraŃiei publice locale din municipiul Bucureşti, prin 

intervenŃiile acestora pe piaŃa serviciului de salubrizare a 

localităŃilor; 
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 În temeiul art. 45, alin.(1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art.115,  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de Studiul privind reanalizarea Capitolului 

VII „Durata estimată a delegării gestiunii” din studiul de 

fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 360/2007, în conformitate cu Decizia Consiliului ConcurenŃei 

nr. 58/2009 şi cu clauzele contractului J077/S/30.06.2008, 

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

hotărâre, în sensul că termenul de 25 de ani al contractului este 

în deplină concordanŃă cu perioada necesară amortizării 

investiŃiilor efectuate de către operatorul de salubrizare. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 44 

Data: 16.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la încetarea mandatului de consilier al 

doamnei Maria Ciucă 
 

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

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

215/23.06.2008 privind validarea mandatului de consilier al doamnei 

Maria Ciucă; 

 łinând seama de Referatul constatator al Primarului 

Sectorului 1 şi al Secretarului  Sectorului 1 ; 

 łinând seama de adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 

sub nr. 7619/23.03.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
  
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 Articol unic: Se ia act de încetarea mandatului de consilier al 

doamnei Maria Ciucă şi se declară vacant locul de consilier local. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.:45 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la validarea mandatului de consilier al  

doamnei NICOLETA STANCU 

 

 Având în vedere prevederile art. 96, punctul (9) din Legea 

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice 

locale, republicată; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

45/25.03.2010 cu privire la încetarea mandatului de consilier al 

doamnei Maria Ciucă; 

 Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal - 

OrganizaŃia Sectorului 1 Bucureşti 83/17.03.2010, înregistrată la 

Primăria Sectorului 1 sub nr. 7624/23.03.2010 prin care se 

desemnează doamna Nicoleta Stancu pentru ocuparea funcŃiei 

de consilier local al Sectorului 1, post declarat vacant; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de Validare prin 

care se propune validarea mandatului de consilier al doamnei 

Nicoleta Stancu; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se validează mandatul de consilier al doamnei 

Nicoleta Stancu. 

 Art. 2. Doamnă consilier Nicoleta Stancu o va înlocui pe 

doamna Maria Ciucă în toate comisiile în care acesta a fost 

membru, după cum urmează: 

- Membru în Comisia de comerț, prestări servicii către 

populație și promovarea inițiativei private, conform Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 220/03.07.2008; 

- reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul 

de AdministraŃie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităŃii instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 la 

următoarele instituțîi de învățământ preuniversitar, conform 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/10.07.2008: 

� Grădinița nr. 206 (fostă Grădinița nr. 6) – Str.Lăculeț nr. 12; 

� Grădinița nr. 206 – Str.C.Disescu nr. 37/Str.Lebedei nr. 12); 

� Grădinița nr. 206 - Str.Ctin Dobrogeanu Gherea nr. 156; 

� Școala nr. 6 – Str. Ctin Dobrogeanu Gherea nr. 74; 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 46 

Data:  25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 2/25.01.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

a finanŃelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 2/25.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul programului de 

modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 2/25.01.2007 privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul programului de 

modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform 

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

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 2/25.01.2007 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului 

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 47 

Data: 25.03.2010 
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    Anexa nr.1 

   la Hotărârea Consiliului Local 

    nr.47/25.03.2010 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

    Ion Brad 

      

 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1  

      

   1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010 

      

Poz Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M ObservaŃii 

  m  lei EURO  

1 GEORGE BARIłIU 345 1.368.307 335.197  

 TOTAL INVESTIłII  1.368.307 335.197  

 DIN CARE C+M  1.145.027 280.499  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 277/28.08.2008 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

a finanŃelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 277/28.08.2008 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 277/28.08.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul programului 

de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, 

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

hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 277/28.08.2008 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului 

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.:48 

Data: 25.03.2010 
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    Anexa nr.1 

   la Hotărârea Consiliului Local 

   nr. 48/25.03.2010 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

    Ion Brad 

      

   1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010 

      

Poz Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M ObservaŃii 

1 BARAJUL ARGEŞ m  lei EURO  

  485 2.294.836 562.170  

   1.920.365 470.436  

 TOTAL INVESTIłII  2.294.836 562.170  

 DIN CARE C+M  1.920.365 470.436  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 517/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

a finanŃelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 517/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiŃii din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 517/23.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul programului de 

modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform 

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

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 517/23.12.2008 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului 

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 49 

Data: 25.03.2010 
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    Anexa nr.1 

   la Hotărârea Consiliului Local 

    nr.49/25.03.2010 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

    Ion Brad 

      

   1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010 

Poz. Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M ObservaŃii 

1. LĂMÂIULUI 1.030 3.848.343 942.736  

   3.220.371 788.901  

 TOTAL INVESTIłII  3.848.343 942.736  

 DIN CARE C+M  3.220.371 788.901  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 79/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

a finanŃelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 79/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1; 
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 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 79/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-

economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul programului de 

modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform 

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

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 79/24.03.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului 

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 50  

Data: 25.03.2010 
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    Anexa nr.1 

   la Hotărârea Consiliului Local 

    nr.50/25.03.2010 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

    Ion Brad 

      

 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1  

      

   1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010 

Poz. Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M ObservaŃii 

1  m lei EURO  

 NEAJLOVULUI 1.053 7.888.708 1.932.512  

   6.601.429 1.617.165  

 TOTAL INVESTIłII  7.888.708 1.932.512  

 DIN CARE C+M  6.601.429 1.617.165  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 
Sector 1 nr. 358/24.09.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investițțțții din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 
sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

a finanŃelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 358/24.09.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul 

programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 358/24.09.2009 privind aprobarea indicatorilor  

tehnico-economici aferenți obiectivelor de investițîi din cadrul 

programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale 

sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integranră din 

prezenŃa hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 358/24.09.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului 

local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    51 

Data: 25.03.2010 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local 

    nr.51/25.03.2010 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

    Ion Brad 

      

 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1  

      

   1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010 

Poz. Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M ObservaŃii 

  m lei EURO  

1 Dr. SERGIU DUMITRU 186 1.377.800 337.522  

   1.152.971 282.446  

 TOTAL INVESTIłII   1.377.800 337.522  

 DIN CARE C+M   1.152.971 282.446  



92 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 335/17.08.2009 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 277/28.08.2008 prin care 

s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivelor de investițțțțîi din cadrul programului de 

modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

DirecŃia InvestiŃii; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 a finanŃelor publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

łinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 335/17.08.2009 privind modificarea  Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 277/28.08.2008 prin care s-au 
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aprobat indicatorii  tehnico-economici aferenți obiectivelor de 

investițîi din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe 

unele străzi ale sectorului 1; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 335/17.08.2009 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 277/28.08.2008 prin care s-au 

aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de 

investițîi din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe 

unele străzi ale sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre.  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local 

Sector 1 nr. 335/17.08.2009, respectiv 277/28.08.2008 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    52 

Data: 25.03.2010 
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    Anexa nr.1 

   la Hotărârea Consiliului Local 

    nr.52/25.03.2010 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

    Ion Brad 

      

 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1  

  

   1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010 

    

Poz. Denumire stradă 

Lungime 

carosabil 

Total Inv 

C+M 

Total Inv 

C+M ObservaŃii 

1 EMILE ZOLA 225 948.689 232.402  

    799.526 195.861  

2 GHEORGHE DEMETRIADE 215 954.869 233.916  

    804.889 197.175  
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3 GRIGORESCU EREMIA 245 1.097.723 268.911  

    961.647 235.577  

4 TEHERAN 275 2.203.215 539.726  

    1.901.287 465.762  

5 URUGUAY 520 2.278.060 558.061  

     1.943.590 476.125  

 TOTAL INVESTIłII   7.482.556 1.833.016  

 DIN CARE C+M   6.410.939 1.570.500  



97 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri 

şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 11/ 2010  a bugetului de stat pe anul 

2010; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, modificată şi 

completată; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului 
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de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

Municipiului Bucureşti pe anul 2010 este în sumă de 

1.355.211,29 mii lei s-a diminuat cu 9.613,60 mii lei devenind 

1.345.597,69 mii lei şi este structurat astfel: 

 

� Bugetul local este în sumă de 1.060.680,00 mii lei s-a 

diminuat cu 4.842,80 mii lei devenind 1.055.837,20 mii lei, 

conform anexei nr.1; 

 

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

lei, nerectificându-se; 

 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 28.591,00 mii lei s-a majorat cu 72,00 mii 

lei devenind 28,663,00 mii lei, conform anexei nr.3 ; 
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� Bugetul creditelor interne în valoare de 104.682.18 mii lei 

s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr.4; 

 

� Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în afara 

bugetului local pentru investiŃii în valoare de 138.299.11 mii lei  

s-a diminuat cu 4,842,80 mii lei devenind 133,456,31 mii lei, 

conform anexei nr.5; 

 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 al Municipiului Bucureşti în sumă de 1.345.597,69 mii 

lei, astfel: 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.060.680,00 mii 

lei s-au diminuat cu 4.842,80 mii lei devenind 1.055.837,20 mii 

lei; 

 

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

mii lei; 

 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii în valoare 28.591,00 mii lei s-a majorat cu 

72,00 mii lei devenind 28,663,00 mii lei; 

 

���� Veniturile din credite interne sunt în valoare de 

104.682.18 mii lei; 
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���� Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în 

afara bugetului local pentru investiŃii în valoare de 138.299.11 

mii lei s-a diminuat cu 4,842,80 mii lei devenind 133.456.31 mii 

lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al 

Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.345.597,69 mii lei, după 

cum urmează: 

� Bugetul local este în sumă de 1.055.837,20 mii lei şi este 

structurat, conform anexei nr 1.1, astfel: 

 

(1) 162.327,75 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care: 113.462,95 mii lei cheltuieli curente, 49.411,50 

mii lei cheltuieli de capital şi – 546,70 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.1 

( 1.1.1.1; 1.1.1.2);  

(2) 26.277,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care: 24.186,73 mii lei cheltuieli curente şi 

cheltuieli de capital 2.091,00 mii lei, conform anexei nr 1.1.2  

( 1.1.2.1; 1.1.2.2); 

           (3) 35.282,14 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli 

curente, conform anexei nr 1.1.3 ( 1.1.3.1 ); 

 (4) 500.68 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care: 500,83 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăŃi 
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efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, 

nerectificându-se; 

(5) 58.903,22 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care: 56.882,22 mii lei cheltuieli 

curente, 2.021,00 mii lei cheltuieli de capital şi 0,00 mii lei plăŃi 

efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform 

anexei nr 1.1.4 ( 1.1.4.1 ); 

  (6) 06.546,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care: 188.721,00 mii lei cheltuieli curente, 17.844,00 mii lei 

cheltuieli de capital şi - 19,00 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr.1.1.5 

(1.1.5.1; 1.1.5.1.1; 1.1.5.1.2; 1.1.5.2; 1.1.5.2.1; 1.1.5.2.2; 

1.1.5.2.3; 1.1.5.3;1.1.5.4); 

  (7) 6.566,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care: cheltuieli curente 6.563,00 mii lei şi 56,00 mii lei cheltuieli 

de capital şi - 53,00 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.6 ( 1.1.6.1); 

  (8) 115.742,23 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care: 99.846,15 mii lei chetuieli curente, 

cheltuieli de capital 16.331,41 mii lei şi – 417,33 mii lei plăŃi 

efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform 

anexei nr 1.1.7 ( 1.1.7.1; 1.1.7.2; 1.1.7.3; 1.1.7.4); 

            (9) 111.732,98 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care: 105.377,61 mii lei cheltuieli curente, 

6.366,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi –10,63 mii lei plăŃi 
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efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform 

anexei nr 1.1.8 ( 1.1.8.1; 1.1.8.2; 1.1.8.3; 1.1.8.4; 1.1.8.5); 

           (10) 150.768,92 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 118.456,31 mii lei 

cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite 

interne şi 19.822.61 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr 

1.1.9 ( 1.1.9.1; 1.1.9.1.1; 1.1.9.2; 1.1.9.2.1; 1.1.9.3; 1.1.9.3.1; 

1.1.9.3.2; 1.1.9.3.3); 

           (11) 120.842,48 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care: 120.00,00 mii lei cheltuieli curente, 842,48 mii lei 

cheltuieli de capital şi 0,00 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi 

şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.10 ( 1.1.10.1); 

           (12) 60.347,07 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care: 57.394,38 mii lei cheltuieli curente, 2.965,09 mii lei 

cheltuieli de capital şi – 12,40 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.11 

( 1.1.11.1; 1.1.11.2). 

  

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

lei nu s-a rectificat şi este structurat după cum 

urmează: 

���� (1) 22.959,00 mii lei pentru AdministraŃia PieŃelor 

capitolul 70.15.50, din care 14.013,00 mii lei pentru 

cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru 

rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru 

cheltuieli de capital. 
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���� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri 

proprii în sumă de 28.591,00 mii lei s-a majorat cu 

72,00 mii lei devenind 28.663,00 mii lei şi este 

strucurat, conform anexei nr. 3.1, astfel: 

(1) 415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.10, nu s-a recificat; 

(2) 23.978,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, 

din care: 23.389,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 589,00 mii 

lei pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 3.1.1 (3.1.1.1; 

3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.1.2.2; 3.1.1.2.3; 

3.1.1.3; 3.1.1.4); 

(3) 3.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, conform anexei nr 

3.1.2 ( 3.1.2.1);  

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

AcŃiuni Economice capitolul 80.10, nu s-a rectificat. 

 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă 

de 104.682,18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare 

şi este structurat, conform anexei nr. 4.1, după cum urmează: 

(1) 25.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

AutorităŃi executive şi legislative capitolul 51.07, conform anexei 

nr 4.1.1 ( 4.1.1.1;); 
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(2) 67.030,04 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, conform 

anexei nr. 4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.2); 

(3) 12.652,14 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

Străzi capitolul 84.07, conform anexei nr 4.1.3 ( 4.1.3.1; 4.1.3.2). 

 

� Suma din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în afara 

bugetului local pentru investiŃii în valoare de 138.299.11 mii 

lei, se diminuează cu 4,842,80 mii lei devenind 133.456.31 mii 

lei şi este repartizată, conform anexei nr. 5.1, astfel: 

(1) 6.000,00 mii lei pentru AutorităŃi Publice, capitolul 51.11, 

suma fiind alocată AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 pentru 

cheltuieli de capital, nu se rectifică; 

(2) 9.000,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ, capitolul 65.11, suma fiind 

alocată pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică ; 

(3) 118.456,31 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de 

capital, conform anexei nr. 5.1.1(5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.1; 

5.1.1.1.1.2). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 364.908,08 

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

- 117.444,59 mii lei – buget local; 

 - 133.456,31 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local pentru investiŃii ; 
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- 104,682,18 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR)  

- 589,00 mii lei –  suma alocată pentru instituŃiile finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii 

- 8.736,00 mii lei – suma alocată din venituri proprii (AdministraŃia 

PieŃelor); 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi al 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman Sector 1, 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, UnităŃile de 

ÎnvăŃământ din Sectorul 1, Serviciul  Secretariat General, 

AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    53 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate 

eligibile/neeligibile şi valoarea subvenŃiei acordate conform 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr.51/2006, 

actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanțțțței de 

Urgențțțță a Guvernului României nr. 215/2008 privind unele 

măsuri pentru susŃinerea programelor de dezvoltare a 

construcŃiei de locuinŃe la nivel naŃional, aprobată prin  

Legea nr. 67/2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de  

Directorului DirecŃiei Juridice;     

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 51/2006 pentru aprobarea programului naŃional 
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privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată de Legea nr. 

12/2007; 

 łinând cont de prevederile art.IV din OrdonanŃa de UrgenŃă 

a Guvernului României nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru 

susŃinerea programelor de dezvoltare a construcŃiei de locuinŃe la 

nivel naŃional, aprobată prin Legea nr. 67/2009; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 1, alin. (8) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a programului naŃional 

privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, 

aprobate prin Ordinul comun nr. 166/216/2007 al Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃei şi Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, coroborat cu art. 115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista persoanelor declarate 

eligibile/neeligibile şi valoarea subvenŃiei acordate conform 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru 

aprobarea programului naŃional privind sprijinirea construirii de 
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locuinŃe proprietate personală, actualizată în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 

215/2008 privind unele măsuri pentru susŃinerea programelor de 

dezvoltare a construcŃiei de locuinŃe la nivel naŃional, aprobată 

prin Legea nr. 67/2009, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    54 

Data: 25.03.2010 
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LISTA 

actualizată cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenŃiei acordate conf. OUG nr. 

51/2006 pentru susŃinerea programelor de dezvoltare a construcŃiei de locuinŃe la nivel naŃional 

 

Nr. Crt 

Categoria                                    

de beneficiari  

* ) 

Numele şi prenumele 

beneficiarului 

Nr/data 

cerere 

depusă 

Valoare subvenŃie conf. OG nr.215/2008 Eligibil/neeligibil 

0 1 2 3 4 5 

1 "1" PREDESCU EMILIAN 

6.907/ 

20.02.2007 

52.677,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al  

BNR din data de 07.11.2006           Eligibil 

2 "1" 

TUDORANCEA MIHAI 

SILVIU 

33.838/ 

29.08.2007 

43.627,00 lei c/val 13.142,10 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 04.05.2007 Eligibil 

3 "1" TOADER SORIN 

10.461/ 

20.03.2008 

50.215,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 19.03.2007 
Eligibil 

4 "1" 

ONOFREI ANDREI 

VALENTIN 

22.266/ 

19.06.2008 

50.841,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 06.03.2007 Eligibil 

5 "1" UZUNU MIHAI 

5.812/ 

19.02.2008 

50.847,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 25.01.2007 Eligibil 
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6 "1" 

ŞERBĂNESCU PAUL 

ADRIAN 

28.914/ 

08.08.2008 

55.764,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 27.03.2008 Eligibil 

7 "1" BARA KINGA 

36.983/ 

14.10.2008 

16.949,00 lei c/val 5.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 25.01.2007 Eligibil 

8 "1" BARA GYULA 

36982/ 

14.10.2008 

51.312,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.03.2007 Eligibil 

9 "1" NAZAROV MIHAI 

6500/ 

26.02.2009 

55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 21.10.2008 Eligibil 

10 "1" 

DIMA ALEXANDRU 

STELIAN 

43920/ 

11.12.2008 

55.764,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 27.03.2008 Eligibil 

11 "1" 

RĂDULESCU OANA 

CRISTINA 

8505/ 

12.03.2009 

55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 21.10.2008 Eligibil 

12 "1" 

CIŞMIGIU CRISTINA 

LUMINIłĂ 

10528/ 

27.03.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

13 "1" ZAMFIROIU FLORIN 

11023/ 

31.03.2009 

55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 21.10.2008 Eligibil 

14 "1" ANDREI VIOREL ORLANDO 

10862/ 

31.03.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

15 "1" MASCIM ADRIANA 

9939/ 

24.03.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

16 "1" BUZATU MIHAIL 

16087/ 

14.05.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 
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17 "1" GHEłI OLIVIA 

16536/ 

19.05.2009 

53.779,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 19.07.2006 Eligibil 

18 "1" BUSU CRISTIAN 

14144/ 

29.04.2009 

55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 21.10.2006 Eligibil 

19 "1" GHIOCEL LIVIU ADRIAN 

16680/ 

19.05.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

20 "1" MUŞTE VALENTIN 

17051/ 

21.05.2009 

64.647,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.01.2009 Eligibil 

21 "1" DIMA ANA MARIA 

17509/ 

25.05.2009 
  

Neeligibil 

22 "1" 

STĂNESCU ADRIAN 

SERGIU 

18953/ 

03.06.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

23 "1" RUSMANICA VLAD 

28203/ 

13.08.2009 
  

Neeligibil 

24 "1" MOISE INGRID ALINĂ 

31052/ 

08.09.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

25 "1" 

SCAFA UDRIŞTE 

ALEXANDRU 

36595/ 

22.10.2009 

49.959,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 18.04.2007 Eligibil 

26 "1" 

PIłIGOI GHEORGHE 

CRISTIAN 

39027/ 

18.11.2009 

54.967,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 30.10.2008 Eligibil 

27 "1" CIOLCA SIMONA ELENA 

39171/ 

19.11.2009 

55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 21.10.2008 Eligibil 



112 
 

28 "1" SAVU IOAN EDUARD 

35298/ 

14.10.2009 

55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 21.10.2008 Eligibil 

29 "1" VORNIC VLAD TIMA 

41559/ 

16.12.2009 

54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 22.10.2008 Eligibil 

30 "1" FILIMON ANDREI 

5330/ 

26.02.2010 

64.428,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al 

BNR din data de 12.11.2009 Eligibil 

TOTAL GENERAL:   1.482.385,00   

   

  "1 subvenŃionare au vârsta de până la 35 de ani; 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcŃii 

a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 

salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 428/2009 privind implementarea de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a 

Proiectului Centrul MultifuncŃional “Phoenix”, în imobilul situat în 

Bucureşti Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A, Corpul A; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

27/25.02.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcțîi 

și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 nr. 3/05.03.2010 privind aprobarea  modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 
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 Ținând seama de avizul nr. 1918992/17.02.2010 al AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici asupra funcŃiilor publice din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit.”e”, 

coroborate cu art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2010 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

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

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

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

hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Generale de Asistență Socială şi 
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Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    55 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  

privind împuternicirea Directorului General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

să semneze împreună cu reprezentanŃii Sindicatului 

“Sanitas” din Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca” şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1 

Contractul  Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat 

pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 

 DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum și 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; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996 privind 

contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul Legii - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile  OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din sectorul 

bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 

domeniul bugetar;  

 Văzând Contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional 

pe anii 2007-2010; 

 łinând seama de Procesul verbal încheiat la sediul 

Direcției Generale de Asistență Socială şi protecŃia Copilului  

Sector 1, cu ocazia negocierii clauzelor Contractului Colectiv de 

Muncă încheiat la nivel de unitate încheiat pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2010 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2011; 
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 Văzând Hotărârea nr. 5/22.03.2010 a Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1;  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2) şi 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Directorul General al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 să semneze împreună cu reprezentanŃii Sindicatului 

“Sanitas” din Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie “Sf. Luca” şi 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 Contractul  Colectiv de Muncă la nivel de unitate 

încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. 1, face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. 
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 Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, din care un exemplar pentru Direcția de Muncă, Familie 

și Solidaritate  Socială a Municipiului BucureșŃi. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Ssectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    56 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  

privind împuternicirea Directorului General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

să semneze împreună cu reprezentanŃii Sindicatului NaŃional 

al FuncŃionarilor Publici şi Personalului Contractual –Grupa 

Sindicală „Ascendent 2009” din Direcțțțția Generală de 

Asistențțțță Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 Acordul 

Colectiv încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2011 alDirecŃiei 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; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind  

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, 

 În temeiul Legii - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile  OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din sectorul 

bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 

domeniul bugetar;  

 Văzând Contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional 

pe anii 2007-2010; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi 

funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 

colective,  

 Văzând Hotărârea nr. 6/22.03.2010 a Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1;  

 łinând seama de Procesele verbale de negociere a 

acordului colectiv de muncă la nivel de unitate nr. 

10215/04.03.2010, respectiv nr. 11826/16.03.2010;  

 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind 

încheierea unui Acord colectiv între Directorul General al Direcției 
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Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi 

reprezentanŃii Sindicatului NaŃional al FuncŃionarilor Publici şi 

Personalului Contractual – Grupa Sindicală „Ascendent 2009” din 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Sector 1, înregistrat sub nr. 6/22.03.2010; 

 Văzând adresa nr. 469803/3.03.2010 a Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor-AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2) şi ale 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 să 

semneze împreună cu reprezentanŃii Sindicatului NaŃional al 

FuncŃionarilor Publici şi Personalului Contractual – Grupa 

Sindicală „Ascendent 2009” din Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 Acordul Colectiv încheiat la 

nivelul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea 
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bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

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

 Art. 2. Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre a fost redactată în două 

exemplare originale. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Ssectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:   57 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, în parteneriat cu  

FundaŃia “Katharina Turnauer” şi  doamna  Barbara – Wiebke  

Schofnagel – aŃașșșșatul pe  probleme sociale  al Ambasadei 

Austriei la Bucureşti, a Proiectului SOMARO –MAGAZIN 

SOCIAL  

 

 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; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României 

de îmbunătăŃire a situaŃiei romilor, cu modificări şi completări; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată; 

 łinând seama de Acordul de Asociere încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, FundaŃia Katharina 

Turnauer şi dr. H.c. Barbara-Wiebke Schofnagel - ataşat pentru 

probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti, înregistrată 

la Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului 

Sector 1 sub nr. 48616/15.10.2009; 

 Scrisoarea Ambasadorului Austriei la Bucureşti, înregistrată 

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 sub nr. 9695/03.03.2010 privind susŃinerea Proiectului 

SOMARO-MAGAZIN SOCIAL; 

 Contractul de Comodat încheiat între AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1 Bucureşti şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului Sector 1 având ca obiect transmiterea 

folosinŃei gratuite a imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. 

Luncani nr. 5; 

 În temeiul art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.”n” 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 aprobă implementarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, în parteneriat cu FundaŃia Katharina 

Turnauer şi dr. Barbara-Wiebke Schofnagel - ataşat pentru 

probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti, a Proiectului 

SOMARO-MAGAZIN SOCIAL, conform Anexei nr. 1, care face  

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă criteriile de selecŃie pentru beneficiarii 

Proiectului SOMARO, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre.  

 Art. 3. Proiectul se va derula pe o durată de 5 ani ( cinci), 

cu posibilitatea de prelungire, în imobilul situat în Bucureşti 
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Sector 1, Str. Luncani nr. 5, aflat în folosinŃa gratuită a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

FundaŃia Katharina Turnauer, dr. Barbara-Wiebke Schofnagel - 

ataşat pentru probleme sociale al Ambasadei Austriei la 

Bucureşti, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ,  

 

SECRETAR, 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    58 

Data: 25.03.2010 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  

nr.58/25.03.2010 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad    
 

 

DESCRIEREA PROIECTUL SOMARO 

 

 În acest moment capitala României, Bucureşti are o 

populaŃie de 1,9 milioane de rezidenŃi, fiind, de departe, cel mai 

aglomerat oraş al Ńării. DiferenŃa între clasele sociale, între săraci 

şi bogaŃi, este enormă. SituaŃia socială şi economică a României 

a fost deteriorată în mod semnificativ şi de criza financiară 

globală care a condus la o adâncire a unei crize alimentare 

pentru pesoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităŃi sau pentru 

grupurile cu venituri scăzute. 

 Considerăm că o soluŃie pentru ieşirea din această criză 

alimentară şi pentru ajutorarea oamenilor ameninŃaŃi de sărăcie, 

este deschiderea unui magazin social, proiect pilot bazat pe 

modelul austriac SOMA. Scopul principal al acestui proiect este 

acela de a veni în sprijinul persoanelor sărace, al căror trai zilnic 

este ameninŃat de circumstanŃe particulare şi de a preveni 

adâncirea sărăciei în comunitatea locala a Sectorului 1 . 

 Acest magazin social va vinde cetăŃenilor cu venituri mici , 

produse esenŃiale pentru traiul zilnic, provenite din donatii . Pretul 

de vanzare va fi un preŃ simbolic. Se urmăreşte astfel ca pe lângă 

acordarea acestui suport material pentru ieşirea din starea de 



130 
 

sărăcie, sa se realizeze şi conectarea beneficiarilor la o stare de 

normalitate  

 Proiectul SOMARO (prescurtare a sintagmei Social Market 

Romania) are la bază un concept originar din SUA şi care a fost 

preluat şi functionează cu success la Linz în Austria încă din anul 

1999. (În prezent există filiale în Salzburg, Stezr, St Pölten, Wels 

şi Viena.) 

 Scopul proiectului SOMARO este acela de a veni in 

sprijinul persoanelor sărace al căror trai zilnic este amenintat de 

circumstanŃe particulare şi de a preveni adâncirea sărăciei la 

nivelul comunităŃii locale a Sectorului 1. 

 SOMARO va fi o asociere nonprofit, creată pe un 

perteneriat public privat asumat, susŃinută de parteneri şi membri 

ai comunităŃii locale, de sponsori şi voluntari. 

 Principalele obiective ale SOMARO sunt: 

- ajutorarea oamenilor care trăiesc la limita sărăciei  

- creşterea gradului de implicare a persoanelor 

asistate social în procesul de îmbunătăŃire a propriei situaŃii 

sociale. 

- stimularea unui comportament civic just, bazat pe 

concepte economice cum ar fi “foloseşte şi nu risipi” “integrează 

şi nu arunca” 

- creşterea stimei de sine a persoanelor din categoriile  

defavorizate prin inducerea sentimentului de normalitate 

(beneficiarii merg la cumpărături la fel ca ceilalti cetăŃeni, au 

posibilitatea de a alege mărfurile necesare etc) 
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Cum va funcŃiona SOMARO ? 

Companii industriale şi de retail din România şi Austria 

vor dona mărfuri care pot fi consummate dar nu pot fi vândute din 

diverse motive care au legatură cu forma nu cu conŃinutul 

produsului (ex. ambalaj deteriorat, termen de garanŃie aproape de 

expirare, model din colecŃii mai vechi etc).Aceste produse 

esenŃiale pentru fiecare gospodărie, vor fi oferite spre vânzare 

beneficiarilor, la preŃuri simbolice, reprezentand 30-50% din preŃul 

iniŃial  

Sumele încasate din vânzarea produselor vor fi folosite 

exclusiv pentru buna desfăşurare a activităŃii magazinului social, 

sau pentru dezvoltarea acestui proiect (plata salariilor angajaŃilor, 

asigurarea combustibilului pentru transportul mărfurilor, obŃinerea 

avizelor, autorizaŃiilor, reamenajarea spaŃiilor şi dotarea 

magazinului, etc) 

FundaŃia “Katharina Turnauer“ se va implica în 

deschiderea acestui magazin social din România în colaborare cu 

Ataşatul Social al Ambasadei Austriei în România, d-na Barbara-

Wiebke Schofnagel.  

În prezent sunt desfăşurate acŃiuni de strângere de 

fonduri. La acestă iniŃiativă vor fi cooptaŃi şi reprezentanŃi ai 

Bisericilor Ortodoxă şi Catolică . 

Până în prezent au fost stabilite următoarele puncte: 

• FundaŃia privată Katharina Turnauer (KTP) în calitate de 

dezvoltator al proiectului va asigura suportul financiar şi 
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managementul organizaŃional în primul an de funcŃionare, după 

care acestea vor fi preluate de o asociaŃie din România. 

• Persoanele eligibile pentru a beneficia de acest proiect vor 

fi desemnate de autorităŃile locale prin intermediul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia copilului Sector 1.  

• Produsele din magazinul SOMA nu vor fi distribuite gratuit 

ci vor fi vândute la preŃuri minime. Scopul vanzarii va fi acela de a 

crea un nivel al veniturilor care să permită buna funcŃionare 

proiectului  

• Pentru a fi evitate stocarea şi revinderea, se va stabili o 

limită săptămânală pentru aprovizionare. 

• Vor fi excluse Ńigările şi băuturile alcoolice. 

• Fundatia “Katharina Turnauer” pune la dispozitia 

magazinului social un mijloc de transport. 

 

Pentru derularea Proiectului SOMARO a fost transmis în 

folosinŃă gratuită de către AdministraŃia PieŃelor Sector 1 imobilul 

situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Luncani nr. 5, pentru care 

DGASPC Sector 1 va asigura plata utilităŃilor. 

Încăperile sunt deja gata pentru a fi ocupate iar renovările 

ulterioare vor fi asigurate de parteneri .  

Ca şi consiliu de conducere va fi numită o asociaŃie 

înfiinŃată în condiŃiile legale.  

În primul an de funcŃionare acest consiliu va fi compus din 

membri ai FundaŃiei private Katharina Turnauer (KTP), d-na 

Barbara-Wiebke Schöfnagel şi un membru desemnat de către 
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DGASPC . 

Manager al proiectului  SOMARO va fi D-nul Simon David 

Suitner, asistent social din Innsbruk. (Dânsul a lucrat ca trainer cu 

plată sau fără, în biroul ataşatului social austriac la Bucureşti, din 

2006 şi este cel mai potrivit pentru a ocupa un astfel de post 

datorită bunelor sale cunoştinŃe de limba română, abilităŃilor sale 

sociale şi cunoaşterii realităŃilor româneşti.) 

Pentru demararea proiectului este necesară angajarea a 

3 persoane, şofer, vanzător şi contabil. 

SOMARO intenŃionează să ofere formarea de bază 

pentru acest personal dacă angajatii vor proveni din rândul 

şomerilor sau a persoanelor cu handicap, în vederea reintegrării 

lor pe piaŃa liberă a muncii. 

Pentru completarea structurii necesare funcŃionării 

magazinului social (cu muncitori în depozit, asistenŃi de vânzări, 

merchandiser, etc), vor fi recrutaŃi voluntari dintre beneficiarii 

măsurilor de asistenŃă socială. 
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Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local  

nr.58/25.03.2010 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad    

 

CRITERIILE DE SELECłIE PENTRU BENEFICIARII 

PROIECTULUI SOMARO 

 

Persoane/ familii aflate in evidenta DGASPC Sectorul 1, care 

au venituri sub 500 lei/membru de familie (altele decât beneficiarii 

de venit minim garantat) şi care se află în cel puŃin 2 din situaŃiile 

enumerate mai jos : 

• Persoane fără loc de muncă  

• Familii cu mulŃi copii minori în întreŃinere  

• Bolnavi cronici care necesită tratament permanent, fără de 

care viaŃa le-ar fi pusă în pericol 

• Persoane fără locuinŃă  

• Pensionari  

• Persoane cu handicap (grav  sau accentuat) 

• Persoane de etnie romă 

• Familii monoparentale 

• Tineri proveniŃi din centrele de plasament din Sectorul 1 

(dacă nu mai beneficiază de sprijin de la alt furnizor de servicii 

sociale) 

• Şomeri  
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• Persoane care au executat o pedeapsă privativă de 

libertate, în termen de maximum 1 an de la data eliberării, dacă 

sunt înscrişi într-un program de reintegrare profesională. 

 Dacă sunt mai mulŃi beneficiari care îndeplinesc aceste 

criterii, prioritate vor avea cei cu veniturile cele mai mici . 

Beneficiarii vor fi evaluaŃi periodic pentru a se asigura 

respectarea criteriilor de eligibilitate. 

 Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului 

social se va face prin dispoziŃie a Primarului Sectorului 1, la 

propunerea asistenŃilor sociali, propunere formulată pe baza 

anchetei sociale şi a actelor doveditoare.  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a Proiectului 

„Prietenul meu de altă etnie” 

 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului 

României privind îmbunătăŃirea situaŃiei romilor;  
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi regulamentul-cadru 

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1),  art. 81, alin. (2), 

lit.”n” și 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 derularea de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a Proiectului „Prietenul 

meu de altă etnie”, ca modalitate de exprimare a incluziunii 

sociale a copiilor romi din comunitatea sectorului 1. 

 

 Art. 2. Cheltuielile ocazionate de derularea Proiectului 

menționat la art.1, în cuantum de 2240 lei, vor fi suportate din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sectoului 1 și Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    59 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a Proiectului „Pe 

tărâmurile Branului” 

 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului 

României privind îmbunătăŃirea situaŃiei romilor;  
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi regulamentul-cadru 

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1),  art. 81, alin.(2), 

lit.”n” și 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 Aprobă derularea de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului a Proiectului „Pe 

tărâmurile Branului”, ca modalitate de exprimare a incluziunii 

sociale a copiilor romi din comunitatea sectorului 1. 

 

 Art. 2  Cheltuielile ocazionate de derularea Proiectului 

conform art. 1, în cuantum de 1650 lei vor fi suportate din bugetul 

de venituri şi cheltuieli al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sectoului 1 și Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.: 60 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului 

“ Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată; 

 Luând în considerare Proiectul “ Luna iunie-luna copiilor din 

sectorul 1” elaborat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. 

”n”, 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 derularea de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului  

“Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1”, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Cheltuielile ocazionate de derularea Proiectului 

conform art. 1, în cuantum de 9300 lei, vor fi suportate din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 
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 Art. 3. Primarul Setorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    61 

Data: 25.03.2010 



145 
 

Anexa nr.1 
     la Hotărârea Consiliului Local 

nr.61/25.03.2010 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

         Ion Brad 

Luna iunie – luna copiilor din sectorul 1  

 

Perioada: aprilie – iunie 2010 

 

Obiectiv:  

Implicarea copiilor din centrele sociale aparŃinând 

DGASPC sector 1 în activităŃi în cadrul cărora îşi vor putea 

valorifica potenŃialul aptitudinal şi creator, ceea ce va conduce la 

mobilizarea sau activarea resurselor interne şi reducerea 

sentimentului de marginalizare şi izolare.  Prin acest proiect, 

copiii vor avea ocazia să se exprime prin artă, să se valorizeze 

ceea ce va avea drept consecinŃă directă creşterea încrederii în 

propria persoană. 

 

Rezumat:  

 

InstituŃionalizarea are efecte extrem de complexe asupra 

personalităŃii tânărului şi/ sau a copilului, determinând un pattern 

unic de dezvoltare fapt ce necesită intervenŃie personalizată. 

Copiii şi tinerii din centrele de plasament întâlnesc multe 

obstacole în clădirea unei vieŃi de calitate. Începând de la 

traumele lipsei părinŃilor, la cele căpătate de-a lungul şederii în 
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centru, până la marginalizarea din partea societăŃii, copiii şi tinerii 

din centrele de plasament nu pornesc de la egalitate de 

oportunităŃi. 

A îmbina teatrul cu lucrul manual este o oportunitate 

pentru copii de a-şi armoniza şi controla mişcările corpului şi a-şi 

dezvolta dibăcia mâinilor, iar pe de altă parte îi va ajuta să îşi 

stăpânească impulsurile interioare, emoŃiile, şi să îşi dezvolte 

intuiŃia.  

Teatrul şi artele plastice au reprezentat pentru copiii 

instituŃionalizaŃi ce au constituit echipa Micilor Artişti, 

oportunitatea de a-şi armoniza şi controla mişcările corpului şi de 

a-şi dezvolta dibăcia mâinilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, 

o modalitate de a învăŃa să-şi controleze impulsurile interioare şi 

emoŃiile 

 

ActivităŃi preconizate: 

 

- realizarea de obiecte decorative în cadrul atelierului de arte 

plastice; 

- expoziŃie cu lucrările realizate de copiii din centrele de 

plasament în cadrul atelierului de arte plastice; 

- evenimente artistice oferite de diferiŃi artişti, pentru copii; 

- participarea copiilor din centrele de plasament la 

spectacole de teatru şi muzică; 

- evenimente artistice susŃinute de grupuri organizate de 

copii (grădiniŃe, şcoli) pentru copiii din centrele rezidenŃiale; 
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- activităŃi artistice susŃinute de către copiii din centrele de 

plasament. 

Particularitatea proiectului constă în aceea că pune accentul 

pe artă, în primul rând, astfel că, echipa de lucru are o activitate 

artistică constantă, dezvăluindu-le copiilor din propria experienŃă. 

Arta devine o punte de legătura între echipa şi copii, ajutând 

pe fiecare în parte să se descopere, cunoscându-şi limitele şi 

capacităŃile. 

 

Impactul Proiectului 

 

Impact social 
Impact asupra stării de 

sănătate 

Impact asupra 

societăŃii 

Participarea copiilor  sin 

centrele DGASPC 

sector 1 la activităŃile 

proiectului va contribui 

la socializarea celor 

aflaŃi în situaŃia de risc  

(bolnavi psihic). 

Creşterea stimei de 

sine, a propriei valori şi 

a încrederii copiilor 

instituŃionalizaŃi 

sănătoşi. 

Reducerea anxietăŃii, 

eliberarea emoŃiilor 

negative, destresarea şi 

mobilizarea 

mecanismelor de 

adaptare ale 

organismului la situaŃia 

actuală va duce la 

îmbunătăŃirea stării de 

sănătate fizice şi psihice 

la copii instituŃionalizaŃi. 

Sensibilizarea 

opiniei publice 

face posibilă 

implicarea şi 

propagarea 

acestui gen de 

activităŃi şi în alte 

locuri sau situaŃii. 

Prezentarea de 

specatcole şi 

realizarea 

expoziŃiei cu 

lucrările copiilor 
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vor menŃine 

atenŃia asupra 

potenŃialului 

acestor copii . 

 

Costuri detaliate  

     

ActivităŃi Descriere Costuri/ 

perioada 

Costuri cu 

personalul 

  

Îndrumător 

atelier arte 

plastice 

Supraveghează activitatea atelierului de 

arte plastice,se implică în organizarea 

expoziŃiei şi a evenimentelor artistice. 

6300 lei 

Materiale pentru 

atelierul de arte 

plastice 

materiale textile şi naturale, burete, 

cartoane, adeziv, sfoară, materiale 

pictura, spray-uri colorate, lemn, pasta 

modelaj, paiete, pahare, sticle, lumânări, 

etc 

3000 lei 

TOTAL  9300 lei 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării finanțțțțării de către Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Complexul  Multifuncțțțțional 

Caraiman a Proiectului “O Altã ȘȘȘȘansă”, pentru perioada 

martie 2010 - februarie 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului 

Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de cãtre 

Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman; 

 Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul național de asistență socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 

asistență social și art. 2 din Hotãrârea Guvernului României nr. 
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1153/2001 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 

34/1998, cu modificările și compltările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului 

României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificatã și 

completatã prin Ordonanța Guvernului României  nr. 86/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului BucureșŃi nr. 86/26.04.2005 privind aprobarea 

cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

BucureșŃi, prin Direcția Generalã de Asistentã Socialã Sector 1, 

cu asociațîi și fundații, în vederea finanțării și realizării în comun a 

serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice,  

 Având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 350/18.11.2004 privind aprobarea implementării 

Proiectului “O Altă Șansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr. 122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanțării de 

către Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului “O Altă 

Șansă”, implementat de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundația 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006-februarie 

2007, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 

72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanțării de către 
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Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altã 

Șansă”, implementat de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundația 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2007 - februarie 

2008 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

84/27.03.2008 privind aprobarea continuării finanțării de către 

Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman 

a Proiectului “O Altã Șansă” în parteneriat cu Fundația Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2008-februarie 2009; 

 Vãzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea Consiliului Local 

Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție 

publică cu personalitate juridică; 

 Ținând seama de prevederile Hotãrârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 40.03.02.2009 privind aprobarea continuării 

finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul 

Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă”, în 

parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada 

martie 2009-februarie 2010; 

 Luând în considerare solicitarea FundaŃiei Crucea Alb 

Galbenă nr. 1047/22.02.2010, înregistrată la Complexul 

Multifuncțional Caraiman sub nr. 329/22.02.2009; 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), 

lit.“n” și “q”, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit .”b” din Legea nr 

.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobã continuarea finanțării de cãtre Consiliul 

Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncțional Caraiman, a 

Proiectului “O Altã Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb 

Galbenã, pentru perioada martie 2010-februarie 2011. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Complexul Multifuncțional Caraiman, Fundația Crucea Alb 

Galbenã și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:   63 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexelor nr. 1 - 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 171/30.05.2008, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

245/24.07.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice 

stomatologice, în regim de coplată şi cu plată integrală, de 

către Complexul Multifuncțțțțional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul 

MultifuncŃional Caraiman; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială;  

 Văzând prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- 

Capitolul II- SecŃiunea 1- Sănătate şi recuperare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice 

stomatologice gratuite, în regim de coplată şi cu plată integrală de 

către Complexul MultifuncŃional Caraiman, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 245/24.07.2008 

privind modificarea Anexelor nr. 2 şi 3 din Hotărârea  Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 171/30.05.2008 cu privire la efectuarea 

de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată şi cu plată 

integrală, de către Complexul MultifuncŃional Caraiman; 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 171/30.05.2008 cu privire la 

efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată 

şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional 

Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrală din 

prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 171/30.05.2008 cu privire la 

efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată 

şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional 

Caraiman, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 245/24.07.2008, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrală din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 171/30.05.2008 cu privire la 

efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată 

şi cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional 
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Caraiman, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 245/24.07.2008, conform Anexei nr. 3, 

care face parte integrală din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 4. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de 

coplată şi cu plată integrală ale Complexului Multifuncțional 

Caraiman își vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei 

hotărâri. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Impozite 

şi Taxe Locale Sector 1 și Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:   64 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘłI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Statului de funcțțțții al Administrațțțției 

Unitățțțților de Învățțțțământ Preuniversitar șșșși a Unitățțțților Sanitare 

Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului BucureșŃi, Raportul de specialitate întocmit de 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a 

Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și al Direcției 

Resurse Umane, din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii-Cadru nr. 

330/09.11.2009 – privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice; 

 În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 

174/2003 pentru modificarea art. 25 din anexă la Hotărârea 
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Guvernului României nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de 

stat; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcțîi a unor categorii de personal din sectorul 

bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în 

domeniul bugetar;  

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului României nr. 229/2008 privind măsuri de reducere a 

unor cheltuieli la nivelul administrației publice;         

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcŃii; 

 Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 25/25.02.2010 privind modificarea  Statului de 

funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ”e” și art. 

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

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRAȘȘȘȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Statul de funcții al Administrației Unităților 

de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 

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

hotărâre. 

 Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 525/22.12.2009 vor fi modificate corespunzător. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, Direcția Resurse Umane și Serviciul 

Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    65 

Data: 25.03.2010 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 65/25.03.2010 
PREȘȘȘȘEDINTE DE ȘȘȘȘEDINȚȚȚȚĂ, 

Ion Brad 
 

STAT DE FUNCłII AL  

ADMINISTRAłIEI UNITĂłILOR DE  ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂłILOR SANITARE PUBLICE 

SECTOR 1 elaborat în conformitate cu  Legea-Cadru 

nr.330/09.11.2009 –privind salarizarea unitara a personalului 

plătit din fonduri publice 

 
FUNCłIA 

 
NIVELUL  

STUDIILOR 
GRADUL/ 
TREAPĂ 
PROFESI 
ONAL(Ă) 

Coeficientul de 
Multiplicare/ 

Salariul 
Încadrare(mii 

lei) 
 

Nr. 
Posturi 
totale 

IndemnizaŃia 
De 

conducere  
în % din 

salariul de 
bază 

LIMITA 
MAXIMĂ 

De execuŃie   De conducere   Minim Maxim   
1 2 3 4 5 6 7 8 

LEGEA Nr.330/2009          
ANEXA nr.I/3 01.01.2010      
ANEXA nr.II/14 01.01.2010      
INSP.SPEC DIRECTOR S IA 642 1322 1 50 
INSP.SPEC DIR.ADJ.TEHNIC                                     S IA 642 1322 1 40 
INSP.SPEC DIR.ADJ. 

ADMINISTRATIV                               
S IA 642 1322 1 40 

INSP.SPEC ŞEF SERVICIU S IA 642 1322 6 30 
INSP.SPEC ŞEF BIROU S IA 642 1322 5 25 
CONS 
JURIDIC 

ŞEF SERVICIU S IA 765 1475 1 30 

CONS 
JURIDIC 

 S IA 765 1475 2  

CONS 
JURIDIC 

 S I 697 1322 2  

CONS 
JURIDIC 

 S II 630 1168 2  

INSP.SPEC  S IA 642 1322 24  
INSP.SPEC  S I 630 1168 12  
INSP.SPEC  S II 620 1016 8  
REF SPEC  S IA 642 1322 1  
REF SPEC  S II 620 1016 3  
INSPECTOR  SSD IA 620 942 1  
INSPECTOR  M IA 620 865 6  
INSPECTOR  M I 608 807 3  
INSPECTOR  M II 597 730 3  
REFERENT  M IA 620 865 6  
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REFERENT  M I 608 807 3  
REFERENT  M II 597 730 1  
ARHIVAR  M I 669 810 1  
ÎNGRIJITOR  G/M I 641 675 1  
MUNC 
CALIF 

 G/M I 693 894 5  

ŞOFER  G/M  651 933 4  
TOTAL POSTURI:     105  

 



162 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea prevederilor art. 11 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind 

constituirea AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare, 

organigramei, numărului total de posturi, statului de funcŃii  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 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; 

 łinând seama de prevederile: 

 Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităŃi şi 

instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea 

mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar InternaŃional; 
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 Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din 

autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care 

semnalează încălcări ale legii; 

 Legii – cadru  nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fondurile publice;   

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 84/1995 - Legea învăŃământului, republicată, 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. 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 şi în administrarea consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi 

administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 174/2003 pentru 

modificarea art. 25 din anexă la Hotărârea Guvernului României 
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nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

finanŃarea învăŃământului preuniversitar de stat; 

 OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la 

nivelul administraŃiei publice; 

 OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 32/2001 

pentru reglementarea unor probleme financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 1/2010 

privind unele măsuri de reîncadrare în funcŃii a unor categorii de 

personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, 

precum şi alte măsuri în domeniul bugetar; 

 OrdonanŃei Guvernului României nr. 70/2002 privind 

administrarea unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere: 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

525/22.12.2009 privind constituirea AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare, 

organigramei, numărului total de posturi, statului de funcŃii; 
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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

25/25.02.2010 privind aprobarea modificării statului de funcŃii al 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1;  

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 81. alin. (2), lit. ”e” şi art. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică articolul 11 din Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcŃionare, organigramei, numărului total de 

posturi, statului de funcŃii și avea următorul cuprins: 

 

 “ Art. 11. În cel mult 120 de zile de la data intrării în 

vigoare (01.01.2010) a hotărârii, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preunivesitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 

1 va supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 

un proiect de hotărâre privind reorganizarea noii structuri 

organizatorice raportată la contextul economic creat prin 
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comasarea celor două instituțțțțîi prevăzute la art. 2, care va 

viza reducerea personalului cu 25% faŃă de numărul total de 

posturi prevăzut prin prezenta hotărâre”.   

 

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data comunicării.  

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  al 

Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 rămân neschimbate, cu excepția  

modificărilor intervenite  asupra  Statului de funcțîi. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

AdministraŃia Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților  

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    66 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, precum și Raportul de specialitate al 

Direcției Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale 

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2010 privind 

unele măsuri de reîncadrare în funcții ale unor categorii de 

personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, 

precum și alte măsuri în domeniul bugetar; 



168 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 În baza OrdonanŃei Guvernului nr. 88/2001 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaŃii de urgenŃă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 312/2009 privind modificarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1; 

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

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

locale, republicată 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre.    

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de PoliŃie 
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Comunitară a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 312/23.07.2009 își 

încetează aplicabilitatea în ceea ce privește aprobarea 

Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1. 

 

 Art. 4. După adoptarea prezentei hotărâri se va aproba 

Regulamentul  de organizare şi funcŃionare al Serviciului Voluntar 

pentru SituaŃii de UrgenŃă.  

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară  Sector 1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    67 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind apobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a Serviciului voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă 

din Sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de PoliŃie Comunitară Sector 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 481/2004 privind 

protecŃia civilă,republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

României nr. 21/2004 privind Sistemul NaŃional de Management 

al SituaŃiilor de UrgenŃă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului M.A.I. nr. 

718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă 

privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 

pentru situaŃii de urgenŃă; 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. 

”l”,  coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. ”b” și art. 124 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare a Serviciului voluntar pentru SituaŃii de urgenŃă din 

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

prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    68 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă 

şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 şi 

împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, a reprezentanŃilor 

funcŃionarilor publici şi a reprezentanŃilor personalului 

contractual ai DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară a 

Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi 

Contractul colectiv de muncă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane din 

cadrul  DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, precum 

și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 ;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice;  
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 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza art. 22, alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind 

contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând cont de dispoziŃiile art. 72 din Legea nr. 188/1999 

privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecŃia 

informaŃiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În considerarea dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din sectorul 

bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 

domeniul bugetar; 
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 În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului României nr. 

26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale 

personalului din sectorul de apărare naŃională, aprobată prin 

Legea nr. 143/1994, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 łinând cont de OrdonanŃa Guvernului României nr. 6/2007 

privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 

altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a 

legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 

funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 

funcŃionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind 

salarizarea personalului din unităŃile bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei 

publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului şi prevenirea 

criminalităŃii stradale; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României 

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

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;  

 Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 1415/2009 referitoare la 

obiecŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor Legii cadru privind 
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salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 

330/2009; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv de 

muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1. 

(2). Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, respectiv 

reprezentanŃii funcŃionarilor publici ai DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară a Sectorului 1, să semneze Acordul colectiv de 

muncă încheiat la nivelul Direcției Generale de Poliție 

Comunitară Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre.  

(3) Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, respectiv 

reprezentanŃii personalului contractual din DirecŃia Generală de 

PoliŃie Comunitară a Sectorului 1, să semneze Contractul colectiv 

de muncă încheiat la nivelul Direcției Generale de Poliție 
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Comunitară Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre.  

(3). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit 

legii. 

 Art. 2. Prevederile Acordului colectiv de muncă şi a 

Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei 

hotărâri se aplică de la data de 09.04.2010, respectiv de la data 

înregistrării la DirecŃia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a 

Municipiului Bucureşti. 

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

orginale, din care un exemplar este necesar la DirecŃia de Muncă, 

Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti. 

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

Comunitară a Sectorului 1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    69 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘłI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 29/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind 

aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii 

de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

Legea nr. 114/1996 a locuinŃei, precum şi aprobarea 

achiziŃionării de locuinŃe de pe piaŃa liberă a unor imobile de 

locuinŃe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse 

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

domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia UtilităŃi Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 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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 Luând în considerare dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere 

la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinŃei, precum şi aprobarea 

achiziŃionării de locuinŃe de pe piaŃa liberă a unor imobile de 

locuinŃe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în 

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

locativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

1954/04.03.2010 privind încetarea raporturilor de serviciu ale 

doamnei Mihăilescu Florentina, cu Primăria Sectorului 1; 

 În temeiul art. 45, alin.(1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică alin. (2) al art. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 73/24.03.2009, 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/29.04.2009 şi 
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Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 437/29.10.2009 în 

sensul înlocuirii doamnei Marinela Adam – consilier ales al 

Sectorului 1 cu Gheorghe Dincă.- consilier ales al Sectorului 1. 

 Art. 2. Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul modificării componenŃei Comisiei de 

soluŃionare a contestaŃiilor cu privire la soluŃionarea cererilor de 

atribuire a locuinŃelor din fondul locativ de stat, prin înlocuirea 

doamnei Mihăilescu Florentina cu domnul Petrică Ionescu -  

DirecŃia UtilităŃi Publice. 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 29/03.02.2009 raman nemodificate. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia UtilităŃi Publice – Serviciul Fond Imobiliar, persoanele 

nominalizate în cuprinsul prezentei hotărâri şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    70 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. Fortunei nr. 10 

 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 170/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr.23/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 1/3/12.01.2010 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare retele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. 

Fortunei nr. 10. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    71 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Constantin Godeanu nr. 13 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 171/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 24/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 5/13/02.03.2010 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. 

Constantin Godeanu nr. 13. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    72 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată  

PUD Str. Trotușșșșului nr. 79 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 172/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 25/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 4/10/16.02.2010 al 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicatî, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. 

Trotușului nr. 79. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    73 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Sângerului nr. 3 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 173/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 26/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 2/15/19.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 

1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată – Str. 

Sângerului nr. 3. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:     74 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Petru Maior nr. 102 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 174/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 27/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 1/12/12.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



193 
 

- 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 modificările şi 

completările ulterioare. 

  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. 

Petru Maior nr. 102. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    75 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Vasile Gheorghel nr. 20 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 176/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 29/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  24/11/06.10.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE:’ 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată –  Str. 

Vasile Gherghel nr. 20. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    76 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Lotru nr. 32 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 177/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 30/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  2/7/19.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr .269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Lotru nr. 32. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    77 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Leordina nr. 2 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 178/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 31/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  4/14/16.02.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

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

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    78 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Truşeşti nr. 39 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 179/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 32/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  27/11/03.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str.  

Truşeşti nr. 39. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    79 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Drumul Plaiul Câmpinei nr. 27 A 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 180/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 33/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  27/9/03.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – 

Drumul Plaiul Câmpinei nr. 27 A. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    80 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Gemeni nr. 90 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 182/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 35/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  29/2/07.12.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- 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.            î 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str.  

Gemeni nr. 90. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    81 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD Str. Fagului nr. 40 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 187/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 40/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  1/7/12.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile: - 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Fagului nr. 40. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    82 

Data: 25.03.2010 



216 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Siret nr. 49 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 188/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 41/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  29/16/07.12.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

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

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    83 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Munteniei nr. 78 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 98/02.02.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 42/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  28/8/17.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Munteniei nr.78 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie r.eprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    84 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Palisandrului nr. 35 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 99/02.02.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 43/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  28/6/17.11.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 



223 
 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Palisandrului nr. 35. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    85 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Crinului nr. 29 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 101/02.02.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 44/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  2/16/19.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

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

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    86 

Data: 25.03.2010 



228 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Ştefan Iulian nr. 25 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 189/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 45/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  1/12/12.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Ştefan Iulian nr. 25. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    87 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Nazarcea nr. 99 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 190/09.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 46/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  1/8/12.01.2010 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Nazarcea nr. 99. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    88 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Avionului nr. 52-70 (fost Şos.Pipera nr. 51) 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate nr. 197/18.03.2010  al arhitectului şef al 

Primăriei sectorului 1 . 

- Raportul nr. 50/18.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  6/14/16.03.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Avionului nr. 52-70 (fost Şos.Pipera nr. 51). 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    89 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

                                                       

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată    

PUD  Str. Renaşterii nr. 11 A 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate nr. 195/10.03.2010  al arhitectului şef 

al Primăriei sectorului 1 . 

- Raport nr. 48/11.03.2010 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.  2/9/19.01.2009 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizul Comisiei de circulaŃie PMB, Avizul Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000.                   

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor.  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator 

pentru construcŃii  amplasate  pe teren  proprietate privată – Str. 

Renaşterii nr. 11 A. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:    90 

Data: 25.03.2010 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de 01.06.2008; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 526/22.12.2009 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului BucureșŃi, pentru o perioadă de 3 luni. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ,  

 
SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

 

Nr.:  91 

Dată: 25.03.2010 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru 

obiectivul de investiŃii „Parc de agrement Tei – Plumbuita” 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiŃii „Parc de agrement Tei – Plumbuita”;  

 Analizând:  

- Raportul de Specialitate nr. 18814/16.03.2010 întocmit de 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 
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şedinŃa din data de 15.03.2010 a Consiliului tehnico - economic 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ghidul Solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Regional, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

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

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea  resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice”; 

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

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

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

 - 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;  

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

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii: 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

pentru obiectivul de invest i Ń i i  „Parc de agrement Tei – 

Plumbuita” potrivit anexei ce cuprinde un număr de 2 file şi face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

 (2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 82.278,517 

mii lei din care C+M  = 14.788,10 mii lei. 
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 Art. 2 Lucrările pentru realizarea Parcului de agrement Tei 

- Plumbuita inclusiv realizarea proiectelor tehnice, vor fi atribuite 

spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe 

baza licitaŃiilor publice. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică,  AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 şi 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană vor 

asigura ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului   Bucureşti.     

 (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică ins ti tuŃ i i lor  

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

               
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 29 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului  

„Parc de agrement Tei - Plumbuita” 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului „Parc de 

agrement Tei - Plumbuita”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18815/16.03.2010 al DirecŃiei 

Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei pentru 

probleme de Ecologie, ProtecŃia mediului, Protejarea zonelor 

verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Ghidul Solicitantului Programului 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”; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea 

acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă;  

 - Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 12/2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul 

ConvergenŃă ; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 
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şi locuinŃelor nr. 245/29.02.2008 şi al ministrului economiei şi 

finanŃelor nr. 1549/16.05.2008 pentru aprobarea categoriilor de 

cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie „Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” din cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007 - 2013;  

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă proiectul de interes local „Parc de 

agrement „Tei - Plumbuita”, în valoare totală de 

82.278.517,92 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 

43.708.278,30 lei, precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli 
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suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

 - contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare 

de 38.335.215,92 lei. 

 - costurile neeligibile, în valoare de 5.373.062,38 lei;  

 la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor proiectului 

13.013.429,01 lei; 

 (3) Se aprobă susŃinerea proiectului din bugetul general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada implementării 

acestuia.     

 - Cota TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi sumele 

necesare susŃinerii implementării proiectului vor fi rambursate 

ulterior depunerii Rapoartelor intermediare de progres şi finale, 

din fondurile aferente Programului OperaŃional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, prin îmbunătăŃirea infrastructurii zonelor turistice, a 

serviciilor de agrement să determine creşterea calitativă, la 

standarde europene, a ansamblului condiŃiilor de practicare a 

turismului, Domeniul major de intervenŃie 5.2. „Crearea,  

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea  resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor 

turistice”. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană, 

DirecŃia Economică şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 
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vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 30 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 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 însuşirea „Rapoartelor de evaluare” şi aprobarea unui 

schimb de terenuri  

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind însuşirea 

„Rapoartelor de evaluare” şi aprobarea unui schimb de terenuri;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Urbanism şi 

Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Fincontrol 

Consulting SRL prin expert evaluator Daniela Rusu privind 

stabilirea valorii de circulaŃie a terenurilor ce urmează a face 
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obiectul schimbului; 

 - Cererea doamnei GheŃău Georgeta, persoană fizică, 

înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 4032/20.01.2010; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 1405 şi urm. Cod civil; 

 - Art. 4 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

316/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 a unui teren destinat realizării unui parc public cu 

denumirea “ Lunca Florilor”; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

9/2004 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor terenuri situate pe 

raza sectorului 2 în vederea efectuării unui schimb cu proprietarii 

suprafeŃelor de teren afectate de artera de circulaŃie Doamna 

Ghica şi parcul Lunca Florilor; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti nr. 91/2005 privind aprobarea unor documentaŃii de 

urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin (3) coroborat cu art. 121 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 Art. 1 Consiliul Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti îşi 

însuşeşte “Rapoartele de evaluare“ întocmite de S.C. Fincontrol 

Consulting SRL prin expert evaluator Daniela Rusu privind 

stabilirea valorii de circulaŃie a două terenuri de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor 1 şi 2. 

 

 Art. 2 (1) Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul 

Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, pentru terenul în 

suprafaŃă de 194,00 m.p. situat în str. Peisajului nr. 37, Sector 2 

şi proprietarul terenului în suprafaŃă de 195,00 m.p. situat în Str. 

Ceptura nr. 17, Sector 2. 

 (2) Terenurile se identifică potrivit anexelor nr. 3 şi 4. 

 (3) Anexele nr. 1- 4 conŃin un număr de 53 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 (1) Schimbul bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se 

va face prin înscris autentic, conform dispoziŃiilor legale în 

vigoare. 

 (2) În vederea efectuării schimbului se împuterniceşte 

Primarul Sectorului 2 să semneze contractul de schimb. 

 

 Art. 4 Taxele notariale privind autentificarea Contractului de 

schimb vor fi suportate în cote egale de către ambele părŃi. 
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 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 31 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea unor imobile în administrarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în 

scopul realizării de activităŃi cu caracter social  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unor imobile în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în scopul 

realizării de activităŃi cu caracter social;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 15983/08.03.2010 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 18218/15.03.2010 al Comisiei 

de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar, Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi 

Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, 

Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii 

nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

259/2003 privind reglementarea unor spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă ce se transmit în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 Bucureşti, precum şi modificarea 

H.C.G.M.B. nr. 179/2002 şi nr. 298/2002;  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2004 privind 

aprobarea înfiinŃării unor magazine de tip Economat pe raza 

Sectorului 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2009 privind 

dizolvarea S.C Economat Sector 2; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2009 privind 

desemnarea lichidatorului pentru îndeplinirea procedurii privind 

lichidarea S.C. Economat Sector 2 S.R.L.;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 157/2009 pentru 

aprobarea Raportului privind derularea operaŃiunilor de lichidare 

ale S.C. Economat Sector 2 S.R.L. de la data numirii lichidatorului 

până în prezent; 

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

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

precum şi art. 123 din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilelor, prevăzute în 

anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, cu sediul în strada Olari nr. 11 – 13, Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Transmiterea în administrare se face în scopul realizării 

unor activităŃi cu caracter social.  

 (3) Schimbarea destinaŃiei imobilelor fără acordul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  atrage, 

de drept, revocarea prezentei hotărâri. 



260 
 

 Art. 2 (1) Se aprobă includerea în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 a imobilelor menŃionate în anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

 (2) Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită. 

 

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

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

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

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în 

calitate de primitor. 

 

 Art. 4  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la  îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va lua măsurile necesare înscrierii bunurilor 

imobile prevăzute la art. 2 în evidenŃele cadastrale conform art. 

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

republicată. 

 

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

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

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

               
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

               

Hotărârea Nr. 32 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a X - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a X - a;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18915/17.03.2010 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 17165 din data de 17.03.2010 
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al Comisiei de Inventariere constituită la nivelul Sectorului 2 prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 2335/06.12.2005; 

 - Raportul de specialitate nr. 1884/02.03.2010 al 

Directorului General al AdministraŃiei Domeniului Public sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

331/2007 privind modificarea componenŃei Comisiei speciale 

pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

4/2008; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 



264 
 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă transmiterea către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

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

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

hotărâre. 

 

 Art. 2 AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii acestor bunuri în 

evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a 

publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 
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interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 33 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 

2010 în repartizarea locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi 

destinate închirierii 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2010 în repartizarea 

locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate închirierii;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16551/09.03.2010 întocmit de 

DirecŃia RelaŃii Comunitare precum şi Raportul de specialitate nr. 

16779/10.03.2010 al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse 
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în baza H.G. nr. 962/2001, încheiat în data de 26.02.2010, al 

Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea 

Listei cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul 

programului „38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 

privind aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinei de prioritate 

în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

modificată şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 51/2007; 

 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Art. 1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 

2010, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. Sector 2 nr. 

48/2006, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

84/2006 şi H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007, pentru tinerii – medici 

rezidenŃi care au depus dosare până la data de 31 decembrie 

2009 în vederea obŃinerii de locuinŃe pentru tineri destinate 

închirierii, în baza Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 Art. 2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de 

locuinŃe pentru tineri – medici rezidenŃi situate în incinta Spitalului 

Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 şi 

2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinŃe cu o cameră       –       223 poziŃii. 

 Anexa nr. 2 - locuinŃe cu două camere –      29 poziŃii. 

                                  Total  –    252 poziŃii.  

 

 Art. 3 ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la 

locuinŃe, precum şi la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea 

cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 

zile de la afişarea listelor. Primarul va asigura soluŃionarea 

contestaŃiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiŃiile legii. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce 

efecte de la data aducerii la cunoştinŃa publică prin afişare. 

Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de 

la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către 
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Secretarul Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului Municipiului 

Bucureşti.  

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia RelaŃii Comunitare prin Serviciul SpaŃiu Locativ din cadrul 

aparatului propriu de specialitate vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

               

Hotărârea Nr. 34 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2010 în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2010 în repartizarea 

locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii;  

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate nr. 16550/09.03.2010 întocmit de 

către DirecŃia RelaŃii Comunitare precum şi Raportul de 

specialitate nr. 16778/10.03.2010 întocmit de către DirecŃia 

Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse 

în baza H.G. nr. 962/2001, încheiat în data de 26.02.2010, al 

Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 



271 
 

repartizarea de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea 

Listei cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul 

programului „38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2002 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către ANL a terenului situat în 

Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă, sector 2, în vederea realizării 

de locuinŃe pentru tineri; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 

privind aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinii de prioritate 

în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

modificată şi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 51/2007; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 Art. 1 Se aprobă stabilirea punctajului aferent, conform 

criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. Sector 2 nr. 48/2006,  

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007 pentru tinerii care au depus dosare 

până la data de 31 decembrie 2009, în vederea repartizării de 

locuinŃe pentru tineri destinate închirierii în baza Legii nr. 

152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2  Se aprobă ordinea de prioritate pentru repartizarea 

de locuinŃe în temeiul Legii nr. 152/1998, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2010, conform 

anexelor nr. 1 şi 2, după cum urmează: 

 anexa 1 – locuinŃe cu o cameră             – 682 poziŃii 
 anexa 2 – locuinŃe cu două camere             – 506 poziŃii  

          Total            –  1188 poziŃii  

 Art. 3 ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la 

locuinŃe, precum şi la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea 

cererilor, vor fi adresate Primarului Sectorului 2 în termen de 7 

zile de la afişarea listelor. Primarul Sectorului 2 va asigura 

soluŃionarea contestaŃiilor în termen de 15 zile de la primire, în 

condiŃiile legii, prin constituirea unei comisii la nivelul Primăriei 

Sectorului 2 formate din trei membri: un jurist şi doi consilieri din 

cadrul DirecŃiei Resurse Umane şi a DirecŃiei RelaŃii Comunitare. 

Nominalizarea membrilor comisiei se va face prin DispoziŃie a 

Primarului Sectorului 2 

 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce 

efecte de la data aducerii la cunoştinŃa publică prin afişare. 

Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de 
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la data comunicării oficiale a prezentei hotărâri de către 

Secretarul Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului Municipiului 

Bucureşti.  

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia RelaŃii Comunitare prin Serviciul SpaŃiu Locativ, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

               

Hotărârea Nr. 35 

Bucureşti, 18.03.2010     

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea unui teren din administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unui teren din administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2 în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 

2, în vederea realizării unui drum de acces;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 16811/10.03.2010 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru Fond 

Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul  Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti;  
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 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

436 m.p. din administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2.  

 (2) Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 şi are 

ca destinaŃie realizarea unui drum de acces.  

 Art. 2 Predarea - primirea terenului prevăzute la art. 1 se 

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

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

hotărâri.  
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 Art. 3 Schimbarea destinaŃiei terenului atribuit, fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, atrage de 

drept revocarea prezentei hotărâri.  

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

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

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 

DIN LEGEA NR. 215/2001, 
REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 36 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Extindere reŃele de apă şi 

canalizare menajeră în zona Grădinile Fundeni” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  şi a devizului  general   

pentru obiectivul de investiŃii „Extindere reŃele de apă şi 

canalizare menajeră în zona Grădinile Fundeni” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate  nr. 17706 din data de 12.03.2010 

al DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 



278 
 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 11.03.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - 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) 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele 

generale pentru  obiectivul de investiŃii, „Extindere reŃele de apă 

şi canalizare menajeră în zona Grădinile Fundeni”, potrivit 

anexelor nr. 1 şi 2 ce cuprind un număr de 17 file şi fac parte 
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integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Valoarea totală a lucrărilor ( inclusiv TVA ) este:  

 - Varianta1 : staŃie de pompare ape uzate şi conductă 

de refulare  

 InvestiŃie:        9.443,76 mii lei ( 2.204,53 mii Euro)  

 C+M:                7.514,08  mii lei (1.754,07 mii Euro) 

  

 - Varianta 2:  staŃie epurare locală şi conductă de 

refulare  

 InvestiŃie:      12.442,61 mii lei ( 2.904,57 mii Euro)    

 C+M:         8.949,70 mii  lei ( 2.089,20 mii Euro) 

 şi se asigură din bugetul general al Sectorului 2.  

  

 Durata de execuŃie: 12 luni 

 

 Art. 3 (1) Lucrările de extindere reŃele apă şi canalizare, 

cuprinse în anexele nr. 1- 2, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor 

publice. 

 (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

 (3) Se deleagă Directorului DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii 

Publice  competenŃa încheierii contractelor de achiziŃie publică de 

lucrări. 
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 Art. 4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul DirecŃiei InvestiŃii şi 

Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 37 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de alimentare cu 

apă şi canalizare în zona Plumbuita” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  şi a devizului general   

pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de alimentare cu apă şi 

canalizare în zona Plumbuita” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 17707/12.03.2010 al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 11.03.2010 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru  obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1), al art. 81 alin. (2) lit. i) precum şi 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul 

general pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de alimentare cu 

apă şi canalizare în zona Plumbuita” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce cuprind un nr. de 35 de 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Valoarea totală a lucrărilor (inclusiv TVA) este:  
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 - Varianta 1a: (reŃea canalizare menajeră gravitaŃională cu 

staŃie de pompare şi conductă de refulare L=375 m)       

 InvestiŃie: 5.429,95 mii lei (echiv. 1.456,88 mii  Euro)  

 C+M: 4.379,91 mii  lei (echiv. 1.175,15 mii Euro) 

 -Varianta 1b: (reŃea canalizare menajeră gravitaŃională cu 

staŃie de pompare şi conductă de refulare L=650 m)       

InvestiŃie: 5.673,89 mii lei (echiv. 1.522,33 mii Euro)  

C+M:  4.623,85 mii lei (echiv. 1.240,60 mii Euro)  

 

 Varianta 2a: (reŃea canalizare menajeră cu vacuum, staŃie 

de vacuum şi  conductă de refulare L=375 m)       

InvestiŃie: 5.572,52 mii lei (echiv. 1.495,13 mii Euro) 

     C+M: 3.199,35 mii lei (echiv. 858,40 mii Euro) 

 

 Varianta 2b: (reŃea canalizare menajeră cu vacuum, staŃie 

de vacuum şi conductă de refulare L=650 m)       

InvestiŃie: 5.867,46 mii lei (echiv. 1.574,27 mii Euro) 

   C+M: 3.449,94 mii lei (echiv. 925,64 mii Euro)  

şi se asigură din bugetul general al Sectorului 2.   

Durata de execuŃie: 12 luni 
 

 Art. 3 (1) Lucrările de amenajare a reŃelelor de alimentare 

cu apă şi canalizare în zona Plumbuita, cuprinse în anexele nr. 1 

şi 2, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici 

specializaŃi, desemnaŃi pe baza licitaŃiilor publice. 

 (2) Devizul general se actualizează pe durata execuŃiei 

investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea 

de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 
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 (3) Se deleagă Directorului DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii 

Publice competenŃa încheierii contractelor de achiziŃie publică de 

lucrări. 
 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 

DIN LEGEA NR. 215/2001, 

REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

  

 TOMA ŞUTRU 
 

Hotărârea Nr. 38 

Bucureşti, 18.03.2010 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către   

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în  

incinta Colegiului NaŃional „Victor Babeş” destinat realizării unei 

săli de sport  

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de 

InvestiŃii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Colegiului 

NaŃional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 18224 din data de 15.03.2010 

al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de Fundamentare nr. 17999/15.03.2010 întocmită de 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
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Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost consemnat în procesul – 

verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de 

sport" prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." S.A. 

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

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 
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îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită a 

imobilului teren în suprafaŃă de 900 mp. situat în incinta 

Colegiului NaŃional „Victor Babeş” din Bucureşti, Şos. Fundeni 

nr. 252 - 254,  sector 2, identificat potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce 

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

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Terenul identificat la pct. 1 face parte integrantă 

din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi se 

transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

“C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării sălii de sport.  

 (2) Schimbarea destinaŃiei imobilului atribuit, atrage 

revocarea dispoziŃiilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3. (1) Predarea respectiv primirea imobilului atribuit în 

folosinŃă gratuită se va face pe baza de protocol între DirecŃia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi 

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. 



288 
 

 (2) Predarea - primirea imobilului se va face conform 

modelului de protocol anexat la prezenta hotărâre - Anexa III.  

 Art. 4. Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de 

sistematizare pe verticală a amplasamentului precum şi să 

asigure suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 

organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităŃi (apă, 

gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcŃiei, până la limita 

amplasamentului şantierului. 

 Art. 5. (1) După efectuarea recepŃiei la terminarea 

lucrărilor, Compania NaŃionala de InvestiŃii "C.N.I." S.A. va preda 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin DirecŃia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

pe baza de protocol, terenul şi obiectivul de investiŃii realizat.  

 (2) Protocolul va cuprinde în mod explicit şi imperativ 

obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investiŃii 

cu destinaŃia "Sală de sport" de la Compania NaŃională de 

InvestiŃii "C.N.I." S.A. către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

reprezentat prin DirecŃia Generală pentru Adrninistrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 (3) După predarea investiŃiei, beneficiarul se angajează să 

întreŃină construcŃia „sală de sport” pe perioada de funcŃionare. 

 Art. 6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâre. 

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

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 39 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către   

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în 

incinta Şcolii Generale nr. 64, destinat realizării unei săli de sport  

 

 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, 

18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către  Compania NaŃională de 

InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta Şcolii Generale nr. 

64, destinat realizării unei săli de sport;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 18220 din data de 15.03.2010 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de Fundamentare nr. 17998 din data de 15.03.2010 

întocmită de către DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost consemnat în procesul – 

verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea 

Normelor metodologice  pentru derularea Programului "Săli de 

sport" prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." SA; 

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

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, unităŃile 

de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de interes local de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită a imobilului 

teren în suprafaŃă de 900 mp.  situat în incinta Şcolii Generale nr. 64 

din Bucureşti, Bd. Gării Obor nr. 16,  sector 2, identificat potrivit 

anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 (1) Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul 

public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi se transmite în 

folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. pe 

toată durata realizării sălii de sport. 

 (2) Schimbarea destinaŃiei imobilului atribuit, atrage revocarea 

dispoziŃiilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3 (1) Predarea imobilului atribuit în folosinŃă gratuită se va 

face pe baza de protocol între DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Compania 

NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. 

 (2) Predarea - primirea imobilului se va face conform 

modelului de protocol – anexa nr. 3 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

 Art. 4 Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de 

sistematizare pe verticală a amplasamentului precum şi să asigure 

suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 

organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităŃi (apă, 

gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcŃiei, până la limita 

amplasamentului şantierului. 

 Art. 5 (1) După efectuarea recepŃiei la terminarea lucrărilor, 

Compania NaŃionala de InvestiŃii "C.N.I." S.A. va preda Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin DirecŃia Generală pentru 
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Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, pe baza de protocol, 

terenul şi obiectivul de investiŃii realizat.  

 (2) Protocolul va cuprinde în mod explicit şi imperativ 

obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investiŃii cu 

destinaŃia "Sală de sport" de la Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." S.A. către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, reprezentat 

prin DirecŃia Generală pentru Adrninistrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2. 

 (3) După predarea investiŃiei, beneficiarul se angajează să 

întreŃină construcŃia „sală de sport” pe perioada de funcŃionare. 

 Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei  hotărâre. 

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

Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 40 

Bucureşti, 18.03.2010 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea terenului în suprafaŃă de 3.000 mp. situat în str. 

Silvia nr. 54, sector 2, din domeniul public  în domeniul privat al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea  transmiterii  în 

folosinŃă gratuită către   

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a unui teren 

destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar  

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind trecerea 

terenului în suprafaŃă de 3.000 m.p. situat în str. Silvia nr. 54, 

sector 2, din domeniul public  în domeniul privat al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi aprobarea  transmiterii  în folosinŃă 

gratuită către  Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a 

unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar ;  

 Analizând: 
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 - Raportul de Specialitate nr. 18221 din data de 15.03.2010 

al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 18808 din data de 16.03.2010 

al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de Fundamentare nr. 18000 din data de 15.03.2010 

întocmită de către DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 10 alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 414/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice  pentru derularea Programului "Bazine de 

înot" prin Compania Nationala de InvestiŃii "C.N.I." S.A. 

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

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea terenului în suprafaŃă de 3.000 

mp. situat în incinta Şcolii Generale nr. 25 din str. Silvia nr. 54, 

sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, în scopul edificării unui bazin de înot 

didactic şcolar.  
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 Art. 2 Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită a 

imobilului teren în suprafaŃă de 3.000 mp. situat în incinta Şcolii 

Generale nr. 25 din Bucureşti, Str. Silvia nr. 54, sector 2, 

identificat potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 (1) Terenul identificat la pct. 1 face parte integrantă 

din domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi se 

transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

“C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării bazinului de înot didactic 

şcolar.  

 (2) Schimbarea destinaŃiei imobilului atribuit, atrage 

revocarea dispoziŃiilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Predarea imobilului atribuit în folosinŃă gratuită se 

va face pe baza de protocol între DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Compania 

NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. 

 (2) Predarea - primirea imobilului se va face conform 

modelului de protocol – anexa nr. 3 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

 

 Art. 5 Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de 

sistematizare pe verticală a amplasamentului precum şi să 
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asigure suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 

organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităŃi (apă, 

gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcŃiei, până la limita 

amplasamentului şantierului. 

 

 Art. 6 (1) După efectuarea recepŃiei la terminarea lucrărilor, 

Compania NaŃionala de InvestiŃii "C.N.I." S.A. va preda Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin DirecŃia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, pe baza de 

protocol, terenul şi obiectivul de investiŃii realizat.  

 (2) Protocolul va cuprinde în mod explicit şi imperativ 

obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului de investiŃii 

cu destinaŃia "Bazin de înot didactic şcolar" de la Compania 

NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." S.A. către Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, reprezentat prin DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

 (3) După predarea investiŃiei, beneficiarul se angajează să 

întreŃină construcŃia „bazin de înot didactic şcolar” pe perioada de 

funcŃionare. 

 Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei  hotărâri. 
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 Art. 8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 41 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea 

imobilului aferent Cazărmii nr. 961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

solicitarea către Guvernul României pentru trecerea imobilului 

aferent Cazărmii nr. 961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18230/15.03.2010 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 
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Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Legea 

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se solicită Guvernului României trecerea 

imobilului aferent Cazărmii nr.961 Pantelimon, JudeŃul Ilfov, din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliul Local al 

Sectorului 2.  

 (2) Imobilul se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2, ce 

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

hotărâre. 

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

sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinŃe colective 

prin programe ale AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe şi funcŃiuni 

complementare spaŃiilor de locuit, conform documentaŃiilor de 
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urbanism în vigoare, în maxim 3 ani de la preluarea imobilului. 

 Art. 3. Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se 

obligă să asigure, după finalizare, personalului Ministerului 

Apărării NaŃionale un procent de 30% şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor un procent de 10% din numărul de 

locuinŃe realizate pe terenul ce face obiectul prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică, DirecŃia 

Juridică şi DirecŃia Urbanism şi Gestionare Teritoriu vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 42 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea 

imobilului situat în str. Dâmbovicioarei nr. 10-14, Sector 2 din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

solicitarea către Guvernul României pentru trecerea imobilului 

situat în str. Dâmbovicioarei nr. 10-14, Sector 2 din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18227/15.03.2010 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 
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Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Legea 

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se solicită Guvernului României trecerea 

imobilului situat în str. Dâmbovicioarei nr. 10-14, Sector 2, din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliul Local al 

Sectorului 2. 

 (2) Imobilul se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2, ce 

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

hotărâre. 

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

sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinŃe colective 

prin programe ale AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe şi funcŃiuni 

complementare spaŃiilor de locuit, conform documentaŃiilor de 
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urbanism în vigoare, în maxim 3 ani de la preluarea imobilului. 

 Art. 3 Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se 

obligă să asigure, după finalizare, personalului Ministerului 

Apărării NaŃionale un procent de 30% şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor un procent de 10% din numărul de 

locuinŃe realizate pe terenul ce face obiectul prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia Juridică şi DirecŃia Urbanism şi 

Gestionare Teritoriu vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

        
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 43 

Bucureşti, 18.03.2010 
                    
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea 

imobilului situat în str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4, Sector 2 din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 

 

 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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

solicitarea către Guvernul României pentru trecerea imobilului 

situat în str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4, Sector 2 din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;  
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 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18226/15.03.2010 întocmit de 

către DirecŃia de Urbanism şi Gestionarea Teritoriului  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul formulat de Arhitectul Şef al Sectorului 2, 

cu privire la minuta încheiată în data de 16.03.2010 între 

reprezentanŃii Ministerului Apărării NaŃionale şi reprezentanŃii 

Primăriei Sectorului 2, referitor la imobilul situat în Bucureşti, 

strada Fabrica de Glucoză nr. 2 – 4, astfel cum a fost 

consemnată în procesul – verbal al şedinŃei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Legea 

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1. (1) Se solicită Guvernului României trecerea 

imobilului situat în str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4, Sector 2, din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în domeniul public al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliul Local al 

Sectorului 2. 

 (2) Imobilul se identifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2, ce 

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

hotărâre. 

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

sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinŃe colective 

prin programe ale AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe şi funcŃiuni 

complementare spaŃiilor de locuit, conform documentaŃiilor de 

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

 Art. 3. Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se 

obligă să asigure, după finalizare, personalului Ministerului 

Apărării NaŃionale un procent de 30% şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor un procent de 10% din numărul de 

locuinŃe realizate pe terenul ce face obiectul prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2, DirecŃia Economică, DirecŃia 

Juridică şi DirecŃia Urbanism şi Gestionare Teritoriu vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 44 

Bucureşti, 18,03.2010         

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea ,,Planului integrat de dezvoltare urbană (PIDU)  

pentru zona Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani - Sector 2 

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea ,,Planului integrat de dezvoltare urbană (PIDU) pentru 

zona Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani - Sector 2 Bucureşti;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 18393/15.03.2010 întocmit de 

DirecŃia Managementul Proiectelor şi Integrare Europeană din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 



312 
 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Prevederile Ghidului Solicitantului Programului 

OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1,  Programul 

OperaŃional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - potenŃiali poli de creştere”, 

Domeniul major de intervenŃie 1.1: „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Centre urbane”; 

 - 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. 998/2008 pentru desemnarea 

polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se 

realizează cu prioritate investiŃii din programele cu finanŃare 

comunitară şi naŃională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

 - 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 
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modificat şi completat prin Ordinul nr. 12/2009; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi locuinŃelor nr. 1924/2008 şi al ministrului economiei şi finanŃelor 

nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă  ,,Planul integrat de dezvoltare urbană 

(PIDU) pentru zona Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani - 

Sector 2 Bucureşti”- parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă implementarea în integralitate şi la 

termen a ,,Planului integrat de dezvoltare urbană (PIDU) 

pentru zona Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani” inclusiv 

asigurarea tuturor resurselor materiale, umane şi financiare 

necesare în acest sens. 

 

 Art. 3. Se aprobă implementarea tuturor proiectelor 

individuale componente ale ,,Planului integrat de dezvoltare 

urbană (PIDU) pentru zona Plumbuita – Steaua Roşie - 

Petricani”, pentru care se solicită finanŃare în cadrul Axei 
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Prioritare 1 a Programului OperaŃional Regional, inclusiv prin 

asigurarea tuturor resurselor materiale, umane şi financiare 

necesare pentru implementarea acestora. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti să semneze DeclaraŃia de asumare a 

Planului integrat în calitate de reprezentant legal al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 45 

Bucureşti, 18,03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  şi a devizului  

general revizuit  pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare termică 

a blocului nr. 2 din Şos. Pantelimon nr. 354” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici  şi a devizului  general 

revizuit  pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare termică a 

blocului nr. 2 din Şos. Pantelimon nr. 354” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18104 din data de 15.03.2010 

al DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget –  al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 03.03.2010 a Consiliului tehnico - economic al 
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Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru  obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

151/18.12.2007 privind aprobarea documentaŃiei tehnico – 

economice pentru reabilitarea termică a unei clădiri de locuit – 

condominiu;  

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

general revizuit pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare 

termica a blocului nr. 2 din Şos. Pantelimon nr. 354„ din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti urmare a evoluŃiei situaŃiei 

reale din teren şi în vederea definitivării în condiŃii tehnice 
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corespunzătoare  a obiectivului de investiŃii menŃionat, conform 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Valoarea totală de investiŃie a lucrărilor (inclusiv 

TVA) este de 6.572.920 lei (echivalentul a 1.594.600 Euro) din 

care C+M 6.233.940 lei (echivalentul a 1.512.360 Euro) şi se 

asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului şi din bugetul general al  Sectorului 2.   

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 
TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 

EDMOND 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 

DIN LEGEA NR. 215/2001, 
REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 46 

Bucureşti, 18.03.2010 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea  temporară a  locurilor publice din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de agregate 

frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii  de 

comercializare băuturi răcoritoare,  îngheŃată şi alte produse 

alimentare preambalate precum şi cu terase de vară 

 

  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, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea  

temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea 

desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare,  

îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate precum şi cu 

terase de vară;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 18492/16.03.2010 prezentat 

de către DirecŃia Control din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 18494/16.03.2010 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, 

Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului precum şi Raportul 

Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, republicată; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaŃă; 

 - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, pentru anul 

2010; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, pentru amplasarea de 
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agregate frigorifice amplasate în faŃa unităŃii agentului economic 

în vederea desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate, 

potrivit condiŃiilor menŃionate în anexa nr. 1. 

 

 Art. 2. Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu terase de vară 

amplasate în faŃa unităŃii agentului economic pe perioada 01.04 – 

31.10.2010, potrivit condiŃiilor din anexa nr. 2. 

 

 Art. 3. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a elibera aprobări temporare de utilizare 

a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, pentru 

amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării 

activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheŃată şi alte 

produse alimentare preambalate, precum şi pentru terase de 

vară, cu avizul prealabil al Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice 

şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4. (1) Se aprobă formularul tip „Aprobare de utilizare a 

locului public” în vederea amplasării de agregate frigorifice pentru 

desfăşurarea activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate, din anexa nr. 

3. 

 (2) Se aprobă formularul tip ”Aviz de amplasare terasă de 

vară” prezentat în anexa nr. 4. 
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 (3) Anexele nr. 1 - 4 cuprind un număr de 5 file fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. Calculul şi plata taxelor locale pentru utilizarea 

locurilor publice pentru activităŃile de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate 

precum şi pentru terase de vară, prevăzute la art. 1, se va face în 

conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 405/2009 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti 

pentru anul 2010. 

 

 Art. 6. (1) În situaŃia în care se constată că suprafaŃa 

locului public ocupată de agentul economic este mai mare decât 

cea aprobată se vor aplica sancŃiunile prevăzute de lege pentru 

exercitarea de activităŃi în locuri publice fără acordul autorităŃilor 

administraŃiei publice locale.  

 (2) Se interzice eliberarea de noi autorizaŃii de ocupare a 

locurilor publice pentru agenŃii economici care utilizează 

suprafeŃe mai mari sau peste perioada aprobată. 

 

 Art. 7. Odată cu eliberarea autorizaŃiilor de utilizare a 

locurilor publice, DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului sau 

DirecŃia Control, după caz, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, vor înmâna agenŃilor economici şi un exemplar al 

modelului de declaraŃie prevăzut în anexele nr. 2.2.1/2.2.2 din 
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H.C.G.M.B. nr. 405/2009. 

 

 Art. 8. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenŃa, 

urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local provenite din 

utilizarea temporară a domeniului public, potrivit prezentei 

hotărâri, se realizează de către DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, 

aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.       

 

 Art. 9. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiul 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

           

 Art. 10. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 47 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 47/2010 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti prin amplasarea de  agregate frigorifice în 

vederea desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheŃată precum şi alte produse alimentare 

preambalate 

 

 Pentru obŃinerea aprobării de utilizare temporară a locurilor 

publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, agenŃii economici 

trebuie să prezinte următoarele documente: 

- Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau 

certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului 

ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- DeclaraŃie punct de lucru; 

- Dovada deŃinerii spaŃiului comercial – copie xerox; 

- Plan de încadrare în zonă, scara 1:500 - cu materializarea 

amplasamentului şi a suprafeŃei în metri pătraŃi (trotuarele să 

fie mai late de 2 m pentru a nu stânjenii circulaŃia pietonală); 

- Contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A. 

- Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Aprobarea poate fi prelungită, cu condiŃia achitării 

anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada 
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pentru care se solicită prelungirea. 

 

 AgenŃii economici vor respecta condiŃiile impuse de H.C.L. 

S.2 nr. 34/1997 – privind „Îndatoririle ce revin agenŃilor economici 

pentru întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le 

deŃin, a împrejmuirilor, a căilor de acces, trotuarelor, spaŃiilor 

verzi şi drumurilor înconjurătoare”. 

 

 Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 

agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată; unde este cazul, se 

vor monta umbrele mobile, fără afectarea traficului pietonal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 47/2010 

 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de  terase de vară  

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI        PRIMĂRIA  SECTORULUI  2 

 

- act deŃinere spaŃiu în care îşi desfăşoară activitatea 

solicitantul – copie xerox; 

- certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau 

certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului 

ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- planuri cadastrale scara 1:2000, 1:500 şi 1:200 în cazuri 

speciale, unde se va marca suprafaŃa ocupată în metri 

pătraŃi, fără stânjenirea circulaŃiei pietonale; 

- program de funcŃionare: 1000 - 2200; 

- aviz DirecŃia de Sănătate Publică; 

- asigurare grup sanitar în incinta spaŃiului comercial pe 

care îl deŃine solicitantul; 

- contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A.; 

- acord asociaŃie locatari în cazul în care spaŃiul 

solicitantului se află la parter de bloc; 

- certificat fiscal eliberat de DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2; 



326 
 

- nu se vor executa lucrări definitive pe suprafaŃa ocupată 

de terasă; unde este cazul, se pot monta jardiniere mobile, 

umbrele, copertine mobile; 

- se va menŃine curăŃenia şi se va întreŃine zona verde 

limitrofă; 

- plata taxei pentru utilizarea locului public achitată 

anticipat pe perioada de valabilitate a avizului de 

amplasament. 

 Aprobarea poate fi prelungită, cu condiŃia achitării 

anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada 

pentru care se solicită prelungirea. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 47/2010 

  

AAPPRROOBBAARREE  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE    

AA  LOCULUI PUBLIC DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI  

Nr. ……../ …………… 

 

 În baza Hotărârii nr. ………………  a Consiliului Local 

Sector 2 se aprobă utilizarea temporară a locului public, cu 

agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii de 

comercializare băuturi răcoritoare, îngheŃată şi alte produse 

alimentare preambalate  

SC/II/IF/PFA........………………………………………………………

………………………..........………., cu sediul în ………………… 

Str. …………………………………….…………………………… nr. 

.…….. sc…….., et. …….., ap. ………, sector ……….., cu 

certificatul de înregistrare nr. ……….. …………………., cod unic 

de înregistrare …………………………...……………………… 

 

La adresa:  ……. …………………………………………….……… 

nr. .…….……..  

 

• Numărul de agregate frigorifice amplasate ….… 

• SuprafaŃa totală destinată desfăşurării acestei activităŃi este 

de .......... m2 
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• Perioada de desfăşurare a activităŃii economice: 

……………………………………. 

 Taxa temporară de utilizare a locului public în valoare de 

………….. mp/zi a fost achitată anticipat cu chitanŃa 

nr.……………………… eliberată de …………………………… 

 

CONDIłII DE AMPLASARE A AGREGATELOR FRIGORIFICE 

• Locul de amplasare a agregatului frigorific:  în faŃa 

unităŃii agentului economic; 

• Respectarea normelor de igienă privind desfacerea 

alimentelor potrivit reglementărilor Ministerului 

SănătăŃii. 

• Respectarea condiŃiilor impuse de H.C.L.S. 2 nr. 

34/1997 – privind „Indatoririle ce revin agenŃilor 

economici pentru întreŃinerea, curăŃenia şi 

înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le deŃin, a împrejmuirilor, a 

căilor de acces, trotuarelor, spaŃiilor verzi şi drumurilor 

înconjurătoare”. 

 

 La  amplasarea agregatelor frigorifice se vor avea în 

vedere următoarele: 

- Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 

agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată; 

- Asigurarea unei circulaŃii pietonale de min. 2 m; 
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- Unde este cazul, se vor monta umbrele mobile, fără 

afectarea traficului pietonal. 

    

 

PRIMAR, DIRECTOR, 

Neculai OnŃanu Doinel Lefter 
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Prelungirea perioadei de valabilitate a aprobării de utilizare 

temporară a locului public cu agregate frigorifice 

 
Perioada de valabilitate………………………….......................... 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa 

nr……………………………………………………….. 

Taxa de utilizare 

 DIRECTOR, 

  

Perioada de valabilitate………………………….......................... 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa 

nr……………………………………………………….. 

Taxa de utilizare 

 DIRECTOR, 

  

Perioada de valabilitate………………………….......................... 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa 

nr……………………………………………………….. 

Taxa de utilizare 

 DIRECTOR, 

  

Perioada de valabilitate………………………….......................... 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa 

nr……………………………………………………….. 

Taxa de utilizare 

 DIRECTOR, 

  

Perioada de valabilitate………………………….......................... 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa 

nr……………………………………………………….. 

Taxa de utilizare 

 DIRECTOR, 

  

Perioada de valabilitate………………………….......................... 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa 

nr……………………………………………………….. 

Taxa de utilizare 

 DIRECTOR, 

____________________________________________________ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 47/2010 

 

AVIZ DE AMPLASARE  NR.     /               2010 

 

 

 Ca urmare a cererii nr. …………/2010 adresate de 

………………………., cu domiciliul/sediul în judeŃul 

........municipiul/oraşul/comuna ………………. sectorul … cod 

poştal ........ strada  ………………………  nr. …  bloc … , scara … 

, et. … ,  ap. …, înregistrată la Registrul comerŃului sub nr. 

……………………………… cod fiscal ……………………… 

 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

………………… privind utilizarea  temporară a  locurilor publice 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu terase de vară pe raza 

teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

se 

 

AVIZEAZĂ: 

 

Amplasarea unei terase de vară cu o suprafaŃă de …… mp pe o 

durată de amplasare ………………………………., cu achitarea 

taxei de utilizare  temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti anticipat, lângă punctul de lucru situat în 

str. ……………………… nr. …….. 
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în următoarele condiŃii: cu menŃinerea curăŃeniei spaŃiului limitrof, 

fără executare de lucrări definitive, asigurarea unei circulaŃii 

pietonale de min. 2,0 m, cu asigurarea liniştii locatarilor, cu 

program de funcŃionare între orele 1000 – 2200.  

  

Taxa de utilizare  temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti în valoare de  ………………. lei/mp/zi a 

fost achitată cu  

chitanŃa nr. ...................................................din  ................... 

 

 DocumentaŃia tehnică şi avizele prezentate fac parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage 

retragerea acestuia şi se va urmări conform prevederilor 

regulamentului. 

 

PRIMAR, SECRETAR, 

Neculai OnŃanu Toma Şutru 

  

ARHITECT ŞEF, 

Arh. Bogdan Pârvanu 

 

 

 Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poştă la data de 

........................................ 
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TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT: 

1. Să achite taxele de utilizare a locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti anticipat; 

2. Să respecte condiŃiile impuse de utilizare a amplasamentului, precum şi 

de protecŃie a mediului; 

3. Să respecte conditiile impuse in aviz şi în Hotărâre; 

4. În cazul dezafectării, să anunŃe Primăria Sectorului 2, taxa lunii 

respective nefiind returnată. 

Cod SUAT : ATP  

 

____________________________________________________ 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

TĂLMĂEAN CĂTĂLIN EDMOND 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri 

situate în sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 122/10.03.2010 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 
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amenajarea teritoriului în municipiul Bucureşti; 

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

de constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a acesteia; 

 - DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea 

ComponenŃei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a  

Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al municipiului 

Bucureşti; 

 - DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea 

Normelor procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de 

Primarul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

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

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu 

precum şi Avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului Sector 2 prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte 
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integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 13 poziŃii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

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

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

1 - 2 reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

                

Hotărârea nr. 48 

Bucureşti, 18.03.2010 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 69/2009 privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea  proiectului 

„Implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Proceselor, Riscurilor şi al cerinŃelor de Calitate, Mediu, 

Sănătate şi Securitate OcupaŃională şi Securitatea 

InformaŃiei în cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 2” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 18.03.2010; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 69/2009 privind aprobarea, 

cofinanŃarea şi susŃinerea  proiectului „Implementarea 

Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor 

şi al cerinŃelor de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate 

OcupaŃională şi Securitatea InformaŃiei în cadrul PoliŃiei 

Comunitare Sector 2”;  

 Analizând:  
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 - Raportul de specialitate comun nr. 18825/17.03.2010 al 

Politiei Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti precum şi al DirecŃiei Managementul Proiectelor şi 

Integrare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - 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;  

 - Ghidul Solicitantului Dezvoltării CapacităŃii Administrative 

2007-2013, Axa prioritară 2: - ”ImbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei 

furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare”, 

Domeniul major de intervenŃie 2.2: „ImbunătăŃirea calităŃii şi 

eficienŃei furnizării serviciilor. Introducerea şi menŃinerea în 

funcŃiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS”;  

 - Ordinul comun al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor 

respectiv al Ministerului FinanŃelor Publice nr. 712/634 din 29 

ianuarie 2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul 

axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaŃional 
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"Dezvoltarea capacităŃii administrative"; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/2009 se 

modifică după cum urmează: 

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

 „Se aprobă cofinanŃarea proiectului din Bugetul Consiliului 

Local al Sectorului 2, cu suma de 9.650,57 lei, reprezentând 

contribuŃia proprie de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, 

precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare eligibile 

sau neeligibile ce vor apărea pe perioada de implementare a 

proiectului”. 

 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 69/2009 

rămân neschimbate. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Politia Comunitara Sector 2 si DirecŃia Economică vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

                                 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZA PENTRU 

TĂLMĂCEAN CĂTĂLIN 
EDMOND 

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

REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

  
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea Nr. 49 

Bucureşti, 18.03.2010 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 18.03.2010 cu respectarea 

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

ulterioare.     
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 287/25.02.2010 al Secretarului Sectorului 3; 

- Raportul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea 

ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor. 

 In conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din O.G. nr. 

35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare si 

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 

MARIA MIRELA DINU pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va 

conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 

acesta. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 38 

DIN 01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor de priorităŃi pentru repartizarea 

locuinŃelor în anul 2010, întocmite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1512/24.02.2010 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- prevederile art.30 alin. 1 din Norma de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996,  modificată şi republicată,    

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 pct.17, art. 45 al. 1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele de priorităŃi pentru repartizarea 

locuinŃelor în anul 2010 întocmite în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, conform anexelor 1-7 ce fac parte integrantă 
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din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate 

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

4.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 39 

DIN 01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de contract cadru de închiriere, 

a chiriei şi alte reglementări în legatură cu repartizarea de 

locuinŃe 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1512/24.02.2010 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- prevederile art. 30 alin. 1 din Norma de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996, modificată şi republicată,  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 pct.17, art. 45 al. 1 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelul de contract cadru de închiriere, 

precum şi valoarea chiriei pe mp de suprafaŃă aferentă fiecarei 

unităŃi locative conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 
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prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă atribuirea locuinŃelor astfel:  

- blocul B1 din Aleea Cioplea nr. 3A, va fi repartizat tinerilor din 

evidenŃele Primăriei Sector 3, cu vârstă de sub 35 de ani la data 

repartizării locuinŃei şi care figurează pe listele de priorităŃi ale 

anului 2010; 

- blocurile B2 şi B3 situate în Aleea Cioplea nr. 3A, vor fi 

repartizate celorlalte categorii de solicitanŃi din evidenŃele 

Primăriei Sector 3, care figurează pe listele de priorităŃi ale anului 

2010, preponderent chiriaşilor evacuaŃi sau în curs de evacuare 

din casele retrocedate foştilor proprietari; 

 Art. 3. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate 

vor lua măsuri 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.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 40 

DIN 01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de funcŃiuni, a indicatorilor 
tehnico-economici pentru conservarea, consolidarea, 

restaurarea şi punerea în valoare a Casei de Cultură a 

Sectorului 3 
 

Având în vedere, 

- raportul de specialitate nr. 1533/25.02.2010 al Directorului 

Casei de Cultură a Sectorului 3, 

- 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 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. 

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

modificată şi completată 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă lucrarea de investiŃii „Conservarea, 

consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Casei de 
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Cultură a sectorului 3” conform studiului de funcŃiuni, Anexa 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 

investiŃiei „conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în 

valoare a Casei de Cultură sector 3” conform Anexei 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi direcŃiile de specialitate vor 

demara procedurile de atribuire a lucrării de investiŃie şi vor lua 

toate măsurile pentru îndeplinirea 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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 41 

DIN 01.03.2010  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea investiŃiilor 

 „Extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare pe străzi din sectorul 3” 

 

Având în vedere: 

 

- Raportul de specialitate nr. 1514/24.02.2010 al DirecŃiei InvestiŃii 

si AchiziŃii, Directiei Economice, Directiei Juridice şi Patrimoniu  şi 

DirecŃiei Gospodărie Locală; 

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

finanŃele publice locale; 

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administrarea domeniului public, realizarea 

lucrărilor publice, agrement; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i 

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

locală, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T A R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 

investiŃiilor “ Extinderea reŃelelor publice de alimentare cu apă 

şi canalizare pe străzi din sectorul  3”, conform anexelor 1-9, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 42 

DIN 01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice 

aferente obiectivelor de investiŃii “Lucrări de irigaŃii 

automatizate” şi “Modernizare Parc Titan” 

 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr. 495/23.02.2010 al DirecŃiei 

Parcurilor sector 3;    

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanŃe; 

- raportul comisiei de administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃenilor. 

-  

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin 1 şi art. 81 alin. 2 lit i din 

Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică aferentă 

obiectivelor de investiŃii – lucrări de irigaŃii automatizate şi 

modernizare parc  Titan, conform anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul sectorului 3 şi DirecŃia Parcurilor sector 3 vor lua 

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 43 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea demarării proiectului 

„Dezvoltarea capacităŃii autorităŃilor publice de gestiune a 

proiectelor investiŃionale” 
 

 Având în vedere: 
� Raportul de specialitate nr. 1532/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Ordinul comun al ministrului administraŃiei şi internelor nr. 

278/2009 şi ministrului finanŃelor publice nr. 3297/30.11.2009 

pentru aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de 

implementare a Programului operaŃional "Dezvoltarea 

capacităŃii administrative" 2007-2013; 

� Ghidul solicitantului pentru Programul OperaŃional 

„Dezvoltarea CapacităŃii Administrative”, Axa prioritară 1: 

ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului ciclului 

de politici publice, Domeniul major de intervenŃie 1.3: 

ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale; 
� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune 

de servicii, completată şi modificată; 
� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

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

Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată,  

 

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

 

Art. 1 Se aprobă demararea proiectului „Dezvoltarea capacităŃii 

autorităŃilor publice de gestiune a proiectelor investiŃionale” . 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3, precum şi Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională, să iniŃieze prin procedura 

achiziŃiilor publice a tuturor studiilor necesare, în vederea 

întocmirii şi depunerii proiectului „Dezvoltarea capacităŃii 

autorităŃilor publice  de gestiune a proiectelor investiŃionale”. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  44 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului „Ecologie urbană – 

InteracŃiunea cetăŃenilor cu mediul lor de viaŃă” 
 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1530/25.02.2010 al Biroului Proiecte 

cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Ordinul comun al ministrului administraŃiei şi internelor nr. 

278/2009 şi ministrului finanŃelor publice nr. 3297/30.11.2009 pentru 

aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare a 

Programului operaŃional "Dezvoltarea capacităŃii administrative" 2007-

2013; 

� Ghidul solicitantului pentru Programul OperaŃional „Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative”, Axa prioritară 1: ÎmbunătăŃiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major 

de intervenŃie 1.3: ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional de 

coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, completată şi modificată; 

�  Raportul comisiei de administratie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4 din  

Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, completată 

şi modificată,  
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă demararea proiectului „Ecologie urbană – 

InteracŃiunea cetăŃenilor cu mediul lor de viaŃă” . 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3, precum şi Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala, să iniŃieze prin procedura 

achiziŃiilor publice a tuturor studiilor necesare, în vederea întocmirii şi 

depunerii proiectului „Ecologie urbană – InteracŃiunea cetăŃenilor cu 

mediul lor de viaŃă”. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  45 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului 

„EducaŃia în şcoală pentru situaŃii de urgenŃă” 
 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1529/25.02.2010 al Biroului Proiecte 

cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Ordinul comun al ministrului administraŃiei şi internelor nr. 

278/2009 şi ministrului finanŃelor publice nr. 3297/30.11.2009 pentru 

aprobarea versiunii a II-a a Documentului-cadru de implementare a 

Programului operaŃional "Dezvoltarea capacităŃii administrative" 2007-

2013; 

� Ghidul solicitantului pentru Programul OperaŃional „Dezvoltarea 

CapacităŃii Administrative”, Axa prioritară 1: ÎmbunătăŃiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major 

de intervenŃie 1.3: ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional de 

coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

� 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, completată şi modificată; 

�  Raportul comisiei de administratie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4 din  

Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, completată 

şi modificată,  
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă demararea proiectului „EducaŃia în şcoală pentru 

situaŃii de urgenŃă” . 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3, precum şi Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala, să iniŃieze prin procedura 

achiziŃiilor publice a tuturor studiilor necesare, în vederea întocmirii şi 

depunerii proiectului „EducaŃia în şcoală pentru situaŃii de urgenŃă”. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  46 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului 

„Resurse umane – apropierea de şcoală” 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1529/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃionala; 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale; 

� Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane – (POSDRU);  

� Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 "Corelarea 

învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii", Domeniul 

Major de IntervenŃie 2.2 "Prevenirea şi corectarea 

părăsirii timpurii a şcolii" ; 

�  Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor; 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret. 

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

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă demararea proiectului „Resurse umane – 

apropierea de şcoală”. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3, precum şi Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională, să iniŃieze prin procedura 

achiziŃiilor publice a tuturor studiilor necesare, în vederea 

întocmirii şi depunerii proiectului „Resurse umane – apropierea 

de şcoală”. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  47 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării proiectului 

„A.F.I.R.M.A.R.E.” 

 

 Având în vedere: 
� Raportul de specialitate nr. 1531/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane – (POSDRU),  

� Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Promovarea 

măsurilor active de ocupare”, 5.1. „Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor active de ocupare”, Punctul C 

„Fii activ pe piaŃa muncii” (granturi); 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale; 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, completată şi modificată; 
�  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 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă demararea proiectului „A.F.I.R.M.A.R.E.” . 

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3, precum şi Biroul 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională, să iniŃieze prin procedura 

achiziŃiilor publice a tuturor studiilor necesare, în vederea 

întocmirii şi depunerii proiectului „A.F.I.R.M.A.R.E.”. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

  

NR.  48 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind implicarea Consiliului Local al sectorului 3 în proiectul 

“Şcoala şi mediul său, două realităŃi dar aceleaşi puncte de 

vedere” -School and environment, two realities and the same 

point of view SE 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1527/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Programul European LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME – Programul de  învăŃare pe tot  parcursul 

vieŃii ; 

� Programul Sectorial Comenius; 

�  Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor; 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret. 

 

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

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă implicarea Consiliului Local al Sectorului 3 în 

proiectul – “Şcoala si mediul său, două realităŃi dar aceleaşi 

puncte de vedere” - School and environment, two realities and 

the  same  point  of  view SE. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 49 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind implicarea Consiliului Local al Sectorului 3 în proiectul 

„Proiectând viitorul Europei” - Projecting European Future 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1528/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Programul European LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME – Programul de  învăŃare pe tot  parcursul 

vieŃii ; 

� Programul Sectorial Comenius; 

�  Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor; 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret. 

�  

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

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.Se aprobă implicarea Consiliului Local al Sectorului 3 în 

proiectul „Proiectând viitorul Europei” - Projecting European 

Future. 

 

Art. 2.Primarul Sectorului 3 şi Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile 

de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 50 

DIN 01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

al sectorului 3 nr. 164/17.12.2009 
   

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1526/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională;   

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

164/17.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare din sectorul 3; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

12/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceul teoretic „Al. I. Cuza” 

şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

nr.13/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea Colegiului Tehnic „Mihai 

Bravu” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

14/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea Colegiului Tehnic „C. D. 

NeniŃescu” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

15/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 
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modernizarea, dezvoltarea si echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

21” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

nr.16/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

112 Titan” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

17/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

82” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

18/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

199 Al. I. Cuza” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 19/20.01.2010 

privind aprobarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 200” şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

�  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. i) din Legea nr. 

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, completată şi 

modificată,  
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea 
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Consiliului Local al sectorului 3 nr. 164/17.12.2009 prin care au 

fost aprobaŃi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind 

reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare din sectorul 3. 

Art. 2 Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  51 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaŃionale preuniversitare din sectorul 3 

 

Având în vedere: 
� Raportul de specialitate nr. 1524/25.02.2010 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

12/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Liceul teoretic „Al. I. 

Cuza” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

13/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului Tehnic „Mihai 

Bravu” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

14/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Colegiului Tehnic „C. D. 

NeniŃescu” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

15/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII 

nr. 21” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

16/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 
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modernizarea, dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

112 Titan” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

17/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

82” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 

18/20.01.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

199 Al. I. Cuza” şi a cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 19/20.01.2010 

privind aprobarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 200” şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 

� Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013; 
� Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă; 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret. 

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

Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă iniŃierea de către Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃionala să iniŃieze procedura de achiziŃie publică a 

proiectelor tehnice, execuŃia de lucrări si urmarirea execuŃiei 

pentru 8 (opt) unităŃi de învăŃământ preuniversitar din sectorul 3. 
 
Art. 2. ContribuŃia proprie, cheltuielile neeligibile precum şi toate 

cheltuielile conexe care vor apărea în perioada de implementare 

a celor 8 (opt) proiecte vor fi finanŃate din bugetul local al 

Primăriei sectorului 3. 
 
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, 

MARIA MIRELA DINU 
  

 CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 52 
DIN  01.03.2010 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

sectorului 3 nr. 88/2008 de aprobare a contractului de credit DM 

nr. 4/3274/05.12.2008 şi anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

sectorul 3 nr 106/30.09.2009 privind prelungirea perioadei de 

tragere şi graŃie a contractului de credit nr 10/13.09.2006 încheiat 

între Banca Comercială Română S.A şi Consiliul Local al 

sectorului 3 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1380/22.02.2010 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii;  

� 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 Legii 273/ 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificări şi completările ulterioare, a 

O.U.G.nr 64/2007 privind datoria publică şi a H.G. 9/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.b,  art.45 alin.(2) 

lit.b, art. 63 alin.(1) lit c, art. 81 alin (2) lit d)  şi art.115 din  Legea  

nr. 215 / 2001, republicată, privind  administraŃia  publică  locală: 
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CONSILIUL  LOCAL  SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al sectorului 3 nr. 88/2008 de aprobare a contractului de 

credit DM nr. 4/3274/05.12.2008,  conform anexei 1 la prezenta. 

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la Hotararea Consiliului 

Local al sectorul 3 nr 106/30.09.2009 privind prelungirea 

perioadei de tragere şi graŃie a contractului de credit nr 

10/13.09.2006 încheiat între Banca Comercială Română S.A şi 

Consiliul Local al sectorului 3, conform anexei 2 la prezenta. 

Art. 3. Creditele se utilizează pentru finanŃarea proiectelor de 

investiŃii promovate de Primăria sectorului 3, prevăzute în anexa 

1 şi 2 la prezenta. 

Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin direcŃiile de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 3, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 53 

DIN 01.03.2010  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării, în anul 2010, a fondului de 

rulment pentru finanŃarea unor investiŃii de interes public 

local 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate  nr. 1393/22.02.2010 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii   

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

modificările şi completările ulterioare  

- Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-

Sociale, Buget, FinanŃe.  

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

lit. d 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 utilizarea, în anul 2010, a sumei de 68.000 mii 

lei, din disponibilul fondului de rulment înregistrat la 31.12.2009, 

pentru finanŃarea unor obiective de investiŃii de interes public 
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local, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Suma aprobată va fi înscrisă în bugetul veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetelor locale pe anul 2010. 

Art. 3. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate din  

Primăria Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 54 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului pe anul 2010 
 

 Având în vedere: 

� Raportul nr. 1392/22.02.010 al Direcłiei Economice şi al 

DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii 

� Legea Bugetului de Stat pe anul 2010 nr. 11 / 2010; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

� Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe.  

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

lit. d 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 categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd 

în bugetul Consiliului Local Sector 3 Bucureşti pe anul 2010. 

Art. 2  Veniturile bugetului local al Consiliului Local  sector  3 se  

stabilesc în sumă 771.920 mii lei, în structură pe capitole,  

conform anexei nr. 11/01 care face parte integrantă din  prezenta  
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Hotărâre, astfel: 

•      771.920   mii lei      - total  venituri ;              din care: 

•      251.810   mii lei     - impozite, taxe şi alte venituri locale  

•      146.184   mii lei     - sume defalcate dinT.V.A  

•   320.259,84 mii lei     - cote şi sume defalc. din  impozitul pe 

venit 

•          10.000 mii lei      - venituri de capital 

•     42.501,67 mii lei       - subvenŃii 

•       1.164,49 mii lei     - sume FEN postaderare 

 

Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local 

Sector 3 în sumă de 771.920 mii lei cu desfăşurarea pe  

capitolele prevăzute, pe an şi pe trimestre, conform anexei  

11/01. 

Art. 4 Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de 

cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol conform anexelor nr. 

11/06 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei sinteză a 

cheltuielilor de investiŃii pe anul 2009 în suma de 346.478,97 mii 

lei conform anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă bugetul imprumuturilor interne, în suma de  

41.142,97 mii lei, conform anexei nr. 11/03  care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 7 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, în sumă de   
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38.030 mii lei, conform anexei nr. 11/02 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 9 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenŃiate în 

afara bugetelor locale, în sumă de 74.584,29 mii lei conform 

anexei nr. 11/05 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 10  Numărul de personal pe anul 2010 este cel aprobat ca  

anexă la bugetele locale ale instituŃiilor. 

Art. 11 Bugetul aprobat prin prezenta Hotărâre poate fi rectificat 

sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în 

situaŃiile şi condiŃiile prevăzute de Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanŃele publice local cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, ordonatorii terŃiari de credite, celelalte direcŃii şi 

servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor aduce la 

îndeplinire  prezenta hotărâre. 

Art. 13 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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 55 

DIN  01.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E  

privind numirea doamnei Stoichescu Cristina Simona în funcŃia 

de Director la Creşa Titan nr. II 

 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive nr. 2394/26.03.2010 a Primarului 

Sectorului 3; 

• Prevederile dispoziŃiei Primarului nr.32978/31.12.2009 

prin care domnul Mureşanu Andrei exercita atribuŃiile 

funcŃiei de Director la Creşa Titan nr.II Sector 3, până la 

ocuparea postului prin concurs; 

• Prevederile H.C.L.S. 3 nr. 28/25.02.2010 privind 

necesitatea organizării unui concurs în vederea ocupării 

funcŃiei de Director la Creşa Titan nr.II Sector 3 respectiv 

a aprobării procedurilor şi criteriilor de desfăşurare; 

• Rezultatele finale ale concursului din data de 25.03.2010; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 63 alin. (7) şi art. 81 alin. (2) 

lit. "h" din Legea 215/2001 (rl) privind AdministraŃia Publică 

Locală, 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 începând cu data de 14.04.2010, se numeşte doamna 

Stoichescu Cristina Simona în funcŃia de Director la Creşa Titan 

nr. II, ca urmare a promovării concursului din data de 25.03.2010. 
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Art. 2 Cu aceeaşi dată încetează prevederile dispoziŃiei 

Primarului nr. 32978/31.12.2009 prin care domnul Mureşanu 

Andrei exercita atribuŃiile funcŃiei de Director la Creşa Titan nr.II 

Sector 3, până la ocuparea postului prin concurs. 

Art. 3 Primarul Sectorului 3, şefii compartimentelor din cadrul   

aparatului de specialitate al Primarului, Creşa Titan nr. II 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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 56 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. L din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 91/29.07.2009 privind înaintarea către Guvernul 

României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern 

privind trecerea Cazărmii 1868 Bucureşti situată în Strada 

Sectorului Nr. 6, Sector 3, Bucureşti din domeniul public al 

statului si din administrarea Ministerului Apărării NaŃionale, în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

consiliului local al Sectorului 3 
 

 Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr.2213/22.03.2010 al DirecŃiei 

Juridice şi Patrimoniu; 

• Hotărârea nr. 91/27.07.2009 a Consiliului Local Sector 3; 

• Hotărârea nr. 30/27.01.2010 a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti privind înaintarea către Guvernul 

României a cererii de emitere a unei hotărâri privind 

trasmiterea imobilului (cazarma 18680 situat în str. 

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

administrarea Ministerului Apărării NaŃionale în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

Consiliului Local Sector 3, în vederea dezvoltării 

Complexului Spotiv "Voinicelul" 

• Art. 9, alin 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia; 
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 în temeiul prevederilor art. 45, alin. 3 şi art. 81 alin. 2, lit. f) 

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

modificată şi completată, 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea suprafeŃei de teren prevăzută în 

art. 1 din Hotărârea nr. 91 din 29.07.2009 a Consiliului Local 

Sector 3 privind imobilul (Cazarma 1868) situat în str. Sectorului 

nr. 6, din 9570 mp. în 8928 mp. conform Hotărârii nr. 

30/27.01.2010 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Art. 

2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

3 nr. 91/29.07.2009 rămân valabile.  

Art. 3. Primarul Sectorului 3 si DirecŃia Juridică şi Patrimoniu 

vor duce la îndeplinire prevederile 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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 57 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E  

privind acceptarea unor sponsorizări pe anul 2010 către Liceul 

Teoretic „Alexandru Ioan Cuza" 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1880/11.03.2010 al Directorului 

Economic al Primăriei Sector 3; -Nota de fundamentare nr. 

1092/15.02.2010 a Liceului Teoretic „ Alexandru Ioan Cuza"; -

Contractul de sponsorizare nr.397/15.01.2010; 

 În baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 4 şi art. 121 alin. 3 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 acceptă sponsorizarea primita, conform contractului de 

sponsorizare menŃionat in raportul de specialitate. 

Art. 2 Suma de 41.440,00 lei va fi cuprinsă în bugetul local de 

venituri şi cheltuieli. 
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Art. 3 Suma prevăzută va fi utilizată conform specificaŃiilor 

sponsorului din contractul de sponsorizare, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Primăria Sectorului 3, direcŃiile şi serviciile de specialitate 

din cadrul Primăriei sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 58 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor ajutoare sociale veteranilor de război şi 

văduvelor acestora 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2113/18.03.2010 a Primarului 

Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 19325/17.03.2010 al Directiei 

Generale de AsistenŃă Sociala şi ProtecŃia Copilului; 

- Adresa nr. 14/09.03.2010 a AsociaŃiei NaŃionale a Veteranilor de 

Război; 

- Hotărârea Guvernului nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a sistemului de asistenŃă socială pentru 

persoanele vârstnice în perioada 2005-2008; 

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

a persoanelor vârstnice; 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se aprobă acordarea unor ajutoare sociale veteranilor de 

război şi văduvelor acestora, domiciliaŃi pe raza sectorului 3, 
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conform Anexelor 1 si 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Costurile necesare pentru acordarea acestei prestatii sunt 

asigurate din bugetul Directiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3. 

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 hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii 

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 59 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unei prestaŃii financiare excepŃionale 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 21679/25.03.2010 al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3; 

- prevederile art. 121-123 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

- Raportul de anchetă socială întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Adresa nr. RP/738/16.03.2010 a Casei NaŃionale de 

Asigurări de Sănătate; 

 

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

215/2001, republicata, privind administraŃia publica locala. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unei prestaŃii financiare excepŃionale 

in cuantum de 7.735 Euro, copilului Calin Sasha-Mihai, având 

datele de identificare prevăzute in Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Suma prevăzuta la art. 1 se suporta din bugetul DirecŃiei 

Generale de Asistenta Sociala si ProtecŃia Copilului sector 3. 

Art. 3. Primarul Sectorului 3 si Directia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la 

indeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre intra în vigoare înceâand cu data afişării 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 60 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

sectorului 3 nr. 2/20.01.2010 privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 

48/14.04.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al sectorului 3 privind actualizarea „Programului 

local multianual privind creşterea 

performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din sectorul 3" 

 

 Având în vedere, 

 - Raportul de specialitate nr. 2109/18.03.2010 al DirecŃiei 

InvestiŃii, AchiziŃii, DirecŃiei Economice, DirecŃiei Juridice şi 

Patrimoniu şi DirecŃiei Gospodărie Locală; 

 - Hotărârea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 

2/20.01.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 

3 nr. 48/14.04.2009, privind actualizarea „Programului local 

multianual privind creşterea performanŃei energetice la blocurile 

de locuinŃe din sectorul 3" 

 - prevederile art.19, lit b. din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe ; 
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 - prevederile Ordinului nr.163/540/23 din 19/03/2009 al 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor 

publice şi al viceprim - ministrului, ministrul administraŃiei şi 

internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

 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 actualizarea Programului local multianual 

privind creşterea performanŃei energetice la olocurile de locuinŃe 

din sectorul 3" conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 AcŃiunile privind proiectarea şi executarea lucrărilor de 

intervenŃie având drept scop creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe se finanŃează potrivit prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe şi ale Hotărârii 

Consiliului Local al sectorului 3 121/26.10.2009 privind aprobarea 

preluării integrale de către Consiliul Local al sectorului 3 a 

finanŃării cheltuielilor privind lucrările de intervenŃie ce revin în 
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sarcina asociaŃiilor de proprietari.  

Art. 3 Primarul sectorului 3, DirecŃiile de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 61 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea de finanŃări nerambursabile de la bugetul local 

al Sectorului 3, pentru susŃinerea proiectelor cluburilor sportive de 

drept privat şi ale asociaŃiilor pe ramură de sport din Sectorul 3, 

aferente programului sportiv de utilitate publică 

Promovarea sportului de performanŃă 

 

 Având în vedere: 

■ Raportul de specialitate nr.2111/18.03.2010 al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

■ Prevederile art. 12, alin. 2, art. 13, art. 15, art. 21 şi art. 69 din 

Legea nr. 69/2000, legea educaŃiei fizice şi a sportului, modificată 

şi completată de OrdonanŃa de urgenŃă nr. 56/2001, Legea nr. 

221/2003, Legea nr. 472/2004 şi Legea nr. 34/2009 ; 

■ Prevederile art. 15 din Legea nr. 350/2005, privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităŃi nonprofit de interes general; 

■ Ordinul nr. 130/2006, al AgenŃiei NaŃionale pentru Sport, 

privind finanŃarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaŃiilor pe ramură de 

sport judeŃene şi ale Municipiului Bucureşti, 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. k 

din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea de finanŃări nerambursabile pentru 

susŃinerea proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 

asociaŃiilor pe ramură de sport din Sectorul 3, aferente 

programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de 

performanŃă, în sumă de 270.000 lei de la bugetul local al 

Sectorului 3. 

Art. 2 DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi DirecŃia 

învăŃământ Cultură vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 62 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E  

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al sectorului 3, în 

vederea continuării lucrărilor de construire a bisericii ortodoxe 

Sfânta Vineri - Herasca, cu sediul în Strada Olteni, nr. 12, sector 

3, Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

■ Raportul de specialitate nr. 2379/25.03.2010 al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

■ Cererea Bisericii Ortodoxe Sfânta Vineri - Herasca, 

înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 2064/16.03.2010; 

■ 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, 

■ 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, 
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 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, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 RON în vederea 

continuării lucrărilor de construire pentru Biserica Ortodoxă 

Sfânta Vineri - Herasca, cu sediul în strada Olteni, nr. 12, sector 

3, Bucureşti 

 

Art. 2 DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi DirecŃia 

învăŃământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 63 

DIN 30.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 

3, în vederea continuării lucrărilor de construire a Bisericii 

Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu sediul în strada 

Poştaşului nr. 13, sector 3, Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 2378/25.03.2010 al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

� Cererea Parohiei Bisericii Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 

1726/05.03.2010, 

� 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, 

� 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,   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. s 
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din  Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei în vederea 

continuării lucrărilor de construire pentru Biserica Ortodoxă 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu sediul în strada Poştaşului 

nr. 13, sector 3, Bucuresti 

 

Art. 2 DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi Directia 

Învătământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 64 

DIN 30.03.2010  



401 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea funcŃionării ca persoană juridică a 

Liceului Teologic Baptist „Logos” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2112/18.03.2010 al DirecŃiei 

InvăŃământ Cultură, privind aprobarea funcŃionării ca persoană 

juridică a Liceului Teologic Baptist „Logos”; 

- Adresa nr. 659/03.02.2010 emisă de Liceul Teologic Baptist 

„Logos”; 

- Prevederile art. 7 alin. 10 şi art. 167 din Legea învăŃământului 

nr. 84/1995 modificată şi completată; 

- Prevederile art.1 alin. 3 din H.G. nr. 2192/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi 

administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

- Prevederile Ordinului M.E.C. nr.4925/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar; 

 

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

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

republicată, modificată şi completată, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă funcŃionarea ca unitate de învăŃământ 

preuniversitar de stat cu personalitate juridică în anul şcolar 

2010-2011, cu un efectiv mai mic de 200 de elevi, a Liceului 

Teoretic Baptist „Logos”, condiŃionat de obŃinerea avizului 

Minsiterului EducaŃiei şi Cercetării potrivit procedurii prevăzută de 

art. 7 alin. 10 din Legea nr. 84/1995 modificată şi completată. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către 

DirecŃia Invătământ Cultură. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
  
 CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.   65 

DIN  30.03.2010 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

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.4/196/08.03.2010 al DirecŃiei Economice – în care sunt 

explicitate virările de credite efectuate în cadrul prezentei 

rectificări bugetare; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale;  

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

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

republicată: 

 

Hotărăşte : 
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 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, după cum urmează: 

• Bugetul local în sumă de 539.350,00 mii lei, conform anexei 

nr.1  

 

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

la valoarea de 539.350,00 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: 

539.350,00 mii lei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii 

publice generale 

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie 

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

dezvoltare publică; 

 

 Art. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent fondului de 

rulment în sumă de 4.472,00 mii lei, conform anexei nr. 2; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul - cap 54.02.10 – Serviciul public 

comunitar de evidenŃă persoanelor Sector 4 în valoare de: 
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3.345,18 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul - capitolul 67.02.05.03 - 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, în 

valoare de: 89.408,16 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul - capitolul 70.02.03.30 – Alte 

cheltuieli în domeniul locuinŃelor, în valoare de: 6.993,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.4.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul - capitolul 70.02.06 – Iluminat 

public şi electrificări rurale, în valoare de: 4.950,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.4.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul - capitolul 67.11.05.03 fr 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, în 

valoare de: 1.972,75 mii lei, conform anexei nr. 2.1.1., care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul - capitolul 70.11.05.01 fr - 

Alimentare cu apa, în valoare de: 500,00 mii lei, conform anexei 

nr. 2.2.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 10. Se aprobă Lista de investiŃii a Primăriei Sector 4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei 

nr: 3; 3.1 în valoare de 133.804,90 mii lei; 

- buget local :         36.500,00 mii lei; 

- credit intern :        92.832,90 mii lei; 

- fond de rulment :     4.472,00 mii lei; 

 

 Art. 11. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 

implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente – Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/09.03.2010 
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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 

 
H O T Ă R Â R E 

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/ 253 /30.03.2010 al DirecŃiei Economice – în care sunt 

explicitate virările şi suplimentările de credite efectuate în cadrul 

prezentei rectificări bugetare; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale; 

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

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

republicată: 
 

Hotărăşte : 
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 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, după cum urmează: 

 ● Bugetul local în sumă de 543.896,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1  

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 19 368,83 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

  ● Anexa nr. 2.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 18.178,83 mii 

lei – cap. 65.10 – ÎnvăŃământ, din care: 

  ● Anexa nr. 2.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

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

cap. 67.10.03.30 – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent împrumutrilor 

interne ( BCR) în sumă de 93.009,34 mii lei, conform anexei nr.4; 

  ● Anexa nr. 4.1. bugetul de venituri şi cheltuieli – cap. 

84.07.03.03 – Străzi – în valoare de 92.369,34 mii lei  

 Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii la valoarea de 

19.368,83 mii lei, conform anexei: 2.1, din care: 

 ● Anexa nr. 2.1.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, în valoare de 19.368,83 mii 

lei, astfel: 

 

 – cap. 65.10 – ÎnvăŃământ (centralizat) în valoare de 18 
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178,83 mii lei, din care: 

 

- anexa nr. 2.1.1.1 - cap. 65.10.03.01 - învăŃământ preşcolar; 

- anexa nr. 2.1.2.1 - cap. 65.10.04.02 - învăŃământ secundar 

superior; 

- anexa nr. 2.1.3.1. – cap. 65.10.07.04 - învăŃământ special; 

 ● Anexa nr. 2.2.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

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

cap. 67.10.03.30 – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu; 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, 

la valoarea de 543.896,00 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: 543.896,00 mii lei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 - Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice şi 

acŃiuni externe – în valoare de 37.601,92 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 60.02 – Apărare – în valoare 

de 411,00 mii lei  

 - Anexa 1.5 – capitol bugatar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională – în valoare de 18.644,50 mii lei  

 - Anexa 1.6 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ – în 

valoare de 166.635,70 mii lei  
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 - Anexa 1.7 – capitol bugetar 66.02 – Sănătate – în valoare 

de 296,00 mii lei  

 - Anexa 1.8 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie – în valoare de 91.726,96 mii lei  

 - Anexa 1.9 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială - în valoare de 95.824,38 mii lei  

 - Anexa 1.10 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică – în valoare de 14.176,60 mii lei  

 - Anexa 1.11  – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului – 

în valoare de 60.365,90 mii lei  

 - Anexa 1.12 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi – în 

valoare de 10.452,86 mii lei  

 Art. 4. Se aprobă bugetul ÎnvăŃământ cap 51.02.01.03I, în 

valoare de: 4529,48 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 5. Se aprobă bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.03I, în 

valoare de: 3.346,81 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 6. Se aprobă bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, 

în valoare de: 1.182,67 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 7. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4. cap 

51.02.01.03P, în valoare de: 20.751,34 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 8. Se aprobă bugetul Serviciul public comunitar de 

evidenŃa persoanelor, cap 54.02.10, în valoare de: 3.595,18 mii 
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lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art. 9. Se aprobă bugetul Centrul Militar Zonal, cap 

60.02.02, în valoare de: 411,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 10. Se aprobă bugetul PoliŃia Comunitară Sector 4, cap 

61.02.03.04, în valoare de: 18.513,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.5.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 11. Se aprobă bugetul ProtecŃie civilă, cap 61.02.05, în 

valoare de: 131,50 mii lei, conform anexei nr. 1.5.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 12. Se aprobă bugetul A.S.L.G. Sector 4 – capitolul 

65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, în valoare 

de: 166.635,70 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 din care:  

• Anexa nr. 1.6.1.1 – cap 65.02.03.01 ASLG 1 – în valoare de 

10.631,58 mii lei 

• Anexa nr. 1.6.1.2 – cap 65.02.03.02 ASLG 2 – în valoare de 

19.122,99 mii lei 

• Anexa nr. 1.6.1.3. – cap 65.02.03. DR 1 DirecŃie –  în valoare 

de 2.809,00 mii lei 

• Anexa nr. 1.6.1.4. – cap 65.02.03. DR 2 DirecŃie –  în valoare 

de 3.600,00 mii lei 

• Anexa nr. 1.6.1.5 – cap 65.02.03 US 1 UnităŃi şcolare – în 

valoare de 24.981,32 mii lei  
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• Anexa nr. 1.6.1.6 – cap 65.02.03 US 2 UnităŃi şcolare – în 

valoare de 47.420,48 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.2.1 – cap 65.02.04.02 ASLG 2 – în valoare de 

6.161,96 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.2.2 – cap 65.02.04 DR 2 DirecŃie –  în valoare 

de 3.100,00 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.2.3 – cap 65.02.04 US 2 UnităŃi şcolare – în 

valoare de 37.271,40 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.2.4 – cap 65.02.04 US 3 UnităŃi şcolare – în 

valoare de 1.065,78 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.3.1.1 – cap 65.02.07.04 ASLG – învăŃământ 

special – în valoare de 897,00 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.3.1.2 – cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special – în valoare de 450,00 mii lei  

• Anexa nr. 1.6.3.1.3 – cap 65.02.07.04 US – UnităŃi şcolare – 

în valoare de 9.124,19 mii lei  

 Art. 13. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.06.03 - UnităŃi 

medico sociale, în valoare de: 256,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 14. Se aprobă bugetul - capitolul 67.02.03.30 - Alte 

servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae Bălcescu, în valoare 

de: 1.925,00 mii lei, conform anexei nr. 1.8.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 15. Se aprobă bugetul - capitolul 67.02.05.03 - 

ÎntreŃinere grădini publice, Parcuri, Zone verzi, Baze sportive şi 

de agrement, în valoare de: 89.501,96 mii lei, conform anexei nr. 



414 
 

1.8.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 16. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02.041 – Centrul 

de îngrijire şi asistenŃă nr. 1, în valoare de: 3.815,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.9.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 17. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02.06.01 – Sprijin 

financiar la constituirea familiei, în valoare de: 2.500,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.9.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 18. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02 AS - AsistenŃă 

socială, în valoare de: 86.411,56 mii lei, conform anexei nr. 1.9.3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 19. Se aprobă bugetul – capitolul 68.02 AS. 06 – 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii în valoare de: 12.479,90 

mii lei, conform anexei nr. 1.9.3.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art. 20. Se aprobă bugetul – capitolul 68.02 AS. 06.01 – 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii în valoare de: 11.645,00 

mii lei, conform anexei nr. 1.9.3.1.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art. 21. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02.11.1 - Creşe – 

învăŃământ. în valoare de: 1.291,82 mii lei, conform anexei nr. 

1.9.4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 22. Se aprobă bugetul - capitolul 68.02.11.2 - Creşe – 

D.G.A.S.P.C. în valoare de: 8.331,66 mii lei, conform anexei nr. 

1.9.4.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 23. Se aprobă bugetul – capitolul 68.02 AS. 15 – 

Prevenirea excluderii sociale în valoare de: 1.130,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.9.5, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 24. Se aprobă bugetul – capitolul 68.02 AS. 15.01 – 

Ajutor social în valoare de: 1.010,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.9.5.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 25. Se aprobă bugetul – capitolul 70.02.03.30 – Alte 

cheltuieli în domeniul locuinŃelor, în valoare de: 8.528,30 mii lei, 

conform anexei nr. 1.10.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 26. Se aprobă bugetul – capitolul 70.02.05.01 – 

Alimentare cu apă, în valoare de: 775,40 mii lei, conform anexei 

nr. 1.10.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 27. Se aprobă bugetul – capitolul 70.02.06 – Iluminat 

public şi electrificări rurale, în valoare de:  582,80 mii lei, conform 

anexei nr. 1.10.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 28. Se aprobă bugetul – capitolul 70.02.50 – Alte 

servicii în domeniul locuinŃelor serviciilor şi dezvoltării comunale, 

în valoare de: 4.290,10 mii lei, conform anexei nr. 1.10.4, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 29. Se aprobă bugetul – capitolul 74.02.05.01 – 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor, în valoare de: 60.000,00 mii 

lei, conform anexei nr. 1.11.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 30. Se aprobă bugetul – capitolul 74.02.06 – 

Canalizare şi tratarea apelor reziduale, în valoare de: 365,90 mii 

lei, conform anexei nr. 1.11.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 Art. 31. Se aprobă bugetul – capitolul 84.02.03.03 – Străzi, 

în valoare de: 10.377.86 mii lei, conform anexei nr. 1.12.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 32. Se aprobă bugetul – capitolul 84.02.50 – Alte 

cheltuieli în domeniul transporturilor, în valoare de: 75.00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.12.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 33. Se aprobă Lista de investiŃii a Primăriei Sector 4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei 

nr: 3; 3.1 în valoare de 133.081,34 mii lei; 

 - buget local:         35.600,00 mii lei; 

 - credit intern:        93.009,34 mii lei; 

 - fond de rulment:     4.472,00 mii lei; 

 Art. 34. Se aprobă Listele de investiŃii aferente unităŃilor 

aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 4; 4.1- Listă de investiŃii, cu finanŃare din 

buget local a A.S.L.G. – Sector 4, în valoare de 14.268,53 

mii lei; 

 Art. 35. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Primăria Sectorului 4, DirecŃiile descentralizate 
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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 31.03.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 

  

  

Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/31.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

,, Lucrări de amenajare terenuri / zone verzi adiacente unor 

imobile din sectorul 4” 

 

 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.37/312/30.03.2010. 

 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 documentatiile tehnico – economice şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de InvestiŃii 

,,Lucrări de amenajare terenuri / zone verzi adiacente unor 

imobile din sectorul 4”, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 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 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 26/31.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

,, Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbrăcare a 

drumurilor din sectorul 4” 

 

 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.37/306/30.03.2010. 

 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 tehnico – economice şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de InvestiŃii 

,,Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de îmbracare a 

drumurilor din sectorul 4”, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană – Serviciul InvestiŃii 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 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/31.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaŃiilor tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

,, Amenajări alei, platforme, terenuri de sport, împrejmuire 

curŃi şcoli şi grădiniŃe din sectorul 4” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al AdministraŃiei 

şcolilor, liceelor şi grădiniŃelor sector 4. 

 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 tehnico – economice şi 
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indicatorii tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii,, 

Amenajări alei, platforme, terenuri de sport, împrejmuire curŃi 

şcoli şi grădiniŃe din sectorul 4”, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia şcolilor, liceelor 

şi grădiniŃelor sector 4 şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 28/31.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcŃiilor publice 

din cadrul Primăriei Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi ale art.81 alin.4 din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice al 

Primăriei Sector 4 pentru semestrul I al anului 2010, conform 

anexei, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

 Art.2 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 
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compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/31.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei 

Primăriei Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi ale 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 Primăriei 

Sectorului 4, conform anexei, care face parte integrantã din 

prezenta hotãrâre. 

 

 Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea 

anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local sector 4 
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nr.27/31.03.2009. 

 

 Art.3 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 30/31.03.2010 
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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 Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

CENTRULUI CULTURAL PENTRU UNESCO 

 „NICOLAE BĂLCESCU 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al Centrului Cultural Penru 

UNESCO ”Nicolae Bălcescu” nr.163/ 26.03.2010 ; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 

 În temeiul 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. 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

Centrului Cultural Pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, conform 

anexelor 1, 2 si 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 – Directorul Centrului Cultural Pentru UNESCO 

”Nicolae Bălcescu”, Secretarul sectorului 4 şi aparatul propriu al 

consiliului local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/31.03.2010 
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ANEXA NR.1 

la HCLS4 nr. 31/31.03.2010 

 

ORGANIGRAMA 

CENTRULUI CULTURAL PENTRU UNESCO "NICOLAE 

BĂLCESCU" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

   Ionel Romeo DRĂGAN 

DIRECTOR 

                                        1 

DIRECTOR ADJUNCT 
                                     1 

BIROUL RESURSE UMANE 
S.S.M., P.S.I 

                                 2+1 

 
SERVICIUL CONTABILITATE, 

BUGET, FINANCIAR 
                               4+1 

SERVICIUL ACTIVITĂłI 
CULTURALE ŞI ORGANIZARE 

SPECTACOLE 
                                        11+1 

BIROUL PROIECTE 
CULTURALE, PRESA, 

PROMOVARE 
                                            4+1 

SERVICIUL TEHNIC – 
ADMINISTRATIV 

                                       12+1 

BIROUL ACHIZIłII PUBLICE, 
CONTRACTE, SECRETARIAT 

                                          5+1 

TOTAL PERSONAL = 46 
din care: 

personal de conducere =8 
personal de execuŃie =38 
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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 unei măsuri în domeniul salarizării 

personalului din DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4 
 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere expunerea de motive  

 Luând în consideraŃie referatul Directiei Generale de Impozite 

şi Taxe Locale Sector 4 nr. 1409/19.02.2010 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate; 

 În conformitate cu: prevederile Legii nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 1, 

art.2, art.3, art.5, art.6, art.11, alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (3), alin. 

(4) din Anexa nr. III- Reglementări specifice funcŃionarilor publici.  

 Cu respectarea prevederilor art.5, alin. (2), alin. (4), art. 11, 

art.13, art. 14, art.16, art. 23, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 273/2006 

actualizată privind finanŃele publice locale;  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală republicată 

şi actualizată, 

 Adoptă prezenta,  
 

HOTĂRÂRE: 

 Art.1 (1) Se aprobă acordarea de suplimente salariale 

funcŃionarilor publici numiŃi în funcŃii publice de execuŃie sau de 
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conducere în cadrul DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4, egale cu diferenŃa dintre salariul de bază 

prevăzut pentru funcŃiile publice de stat şi salariul de bază 

prevăzut pentru funcŃiile publice locale în care sunt numiŃi, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi 

salariale câştigate. 

(3) Suplimentele salariale se acordă în exerciŃiul 

financiar curent, respectiv cel al anului financiar 2010. 

(4) Suplimentele salariale se acordă proporŃional cu 

timpul efectiv lucrat şi reprezintă o bază de calcul pentru 

drepturile şi obligaŃiile care se determină în raport cu venitul 

salarial. 

 Art.2. Secretarul Primăriei sectorului 4 şi DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor lor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/31.03.2010 
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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 închirierea spaŃiilor disponibile aflate în 

administrarea AdministraŃiei Şcolilor Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr.211/19.03.2010 

întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

– Serviciul Juridic; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

 Motivat de HCL S 4 nr. 18/25.02.2010 privind transmiterea 

în administrarea AdministraŃiei Şcolilor Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4 a patrimoniului unităŃilor de învăŃământ preuniversitar ş 

special de stat de pe raza Sectorului 4; 

 În baza prevederilor art. art. 14 din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia coroborat 

cu prevederile art. 123 alin. (1) teza a-II-a şi alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat 81 alin. (2) 

lit. f) si j) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 
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republicată, modificată şi completată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă închirierea spaŃiilor disponibile aflate în 

administrarea AdministraŃiei Şcolilor Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4 conform Metodologiei –cadru prevăzută în Anexa I . 

] Art. 2. Se aprobă tarifele de baza pentru închirierea 

spaŃiilor disponibile aflate în administrarea AdministraŃiei Şcolilor 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 conform Anexei II. 

 Art. 3. Anexele I şi II fac parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 Art. 4. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 36/31.03.2009. 

 Art. 5. Secretarul Sectorului 4 împreună cu AdministraŃiei 

Şcolilor Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire 

prezenta Hotărâre, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 33/31.03.2010 
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Anexa nr.1 

La HCLS4 nr. 33/31.03.2010 

 

Metodologia – cadru privind închirierea spaŃiilor şi 

terenurilor de sport disponibile, aflate în administrarea ASLG 

din Sectorul 4 

 

 În prezenta metodologie, prin spaŃii disponibile ale unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat se înŃelege: clădiri sau părŃi 

ale acestora, săli de clasă, ateliere, laboratoare, inclusive dotările 

aferente, construcŃii demontabile ( garaje şi tonete ), săli de sport, 

bazine de înnot, terenuri de sport şi alte suprafeŃe de teren etc., 

care, în anumite perioade din timpul unui an, unei luni sau 

săptămâni, nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ. 

 Închirierea spaŃiilor disponibile se poate face, în condiŃiile 

legii, numai în scopul desfăşurării unor activităŃi ce îndeplinesc 

una din următoarele condiŃii: 

1. Oferă servicii ce răspund în mod nemijlocit intereselor 

elevilor şi cadrelor didactice; 

2. Sunt aducătoare de venituri suplimentare pentru 

comunitatea locală; 

3. Prin conŃinut, nu împiedică şi nu contravin obiectivelor 

procesului instructiv- educativ şi bunelor moravuri, nu 

promovează idei retrograde iredentiste sau naŃionalist-

sovine; 

4. Nu dăunează sănătăŃii şi securităŃii vieŃii elevilor; 



436 
 

5. Nu servesc unor interese politice de partid; 

6. În cazul în care se comercializeaza produse alimentare, 

acestea vor respecta prevederile Legii 123/2008 pentru o 

alimentaŃie sănătoasă în unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar. 

 Se interzice închirierea spaŃiilor şi terenurilor aferente 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, dacă acest lucru 

perturbă procesul instructiv-educativ. 

 Sălile de clasă pot fi închiriate numai pentru desfăşurarea 

activităŃilor compatibile cu procesul instructiv-educativ. 

 Sălile şi terenurile de sport pot fi închiriate numai pentru 

activităŃi aferente procesului instructiv-educativ. 

 Bazinele de înnot pot fi închiriate numai pentru activităŃi 

sportive şi de agrement. 

 Subînchirierea sau cedarea de către chiriaşi a spaŃiilor sau 

mijloacelor închiriate de la unităŃile de învăŃământ sunt interzise. 

 Solicitările făcute de către persoanele fizice şi persoanele 

juridice care îşi manifestă intenŃia de a închiria spaŃiile disponibile 

din unităŃile de învăŃământ, vor fi discutate numai la nivelul 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor din Sectorul 4, în 

contextul în care nu contravin procesului instructiv-educativ. 

 Închirierea de spaŃii disponibile din unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar şi special de stat din Sectorul 4, se va efectua în 

condiŃiile legii, după obŃinerea acordului privind închirierea din 

partea Consiliului de AdministraŃie al unităŃii de învăŃământ. 

 Procedura, în vederea atribuirii contractului de închiriere, 
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va fi derulată de către AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi 

GrădiniŃelor din Sectorul 4, în calitate de administrator al unităŃilor 

de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, aceasta 

întocmind documentaŃia de atribuire prin serviciul de specialitate. 

 Chiria minimă va fi stabilită la nivelul chiriilor practicate pe 

piaŃă, dar nu mai mică decât cea prevăzută prin tarifele de baza 

fixate în cuprinsul Anexei nr.2. 

 La final, AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor din 

Sectorul 4 va încheia cu câştigatorul acesteia, un contract de 

închiriere conform legislaŃiei în vigoare, iar sumele încasate cu 

acest titlu vor fi virate la bugetul local al sectorului 4, urmând a fi 

redistribuite către unităŃile de învăŃământ în cauză. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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Anexa nr. 2 

La HCLS4 nr. 33/31.03.2010 

 

Tarifele de baza pentru închirierea spaŃiilor disponibile aflate 

în administraŃia ASLGS4 

 

 l. ActivităŃile comerciale – desfacere cu amănuntul de 

produse alimentare cu respectarea cerinŃelor impuse de L 

123/2008 pentru o alimentaŃie sănătoasă în unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar şi nealimentare (rechizite şi birotică): 

• Zona 0 – 10 euro/mp; 

• Zona I – 8 euro/mp; 

• Zona II – 5 euro/mp; 

• Zona III – 3 euro/mp. 

 

 Delimitarea zonelor sus – menŃionate este următoarea: 

• Zona 0 (ultracentrală): Colegiul Mihai Eminescu, 

Colegiul Ion Creangă, Liceul de Muzica Dinu 

Lipatti, Liceul de Coregrafie Floria Capsali, 

Seminarul Teologic Ortodox, Şcoala nr.79, 

GrădiniŃa nr.192; 

• Zona I (centrală): Colegiul Gheorghe Şincai, 

Liceul Teologic Penticostal Emanuel, Colegiul 

NaŃional Octav Onicescu, Şcoala nr.74, Şcoala 

nr.100, GrădiniŃa nr. 30, GrădiniŃa nr.224, Şcoala 

Specială nr.3, GrădiniŃa nr.17, GrădiniŃa nr.60; 
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• Zona II: Grupul Şcolar Economic Administrativ 

Mircea Vulcănescu, Liceul de Metrologie Traian 

Vuia, Liceul Teologic Adventist, Colegiul Româno 

Catolic Sfântul Iosif, Şcoala nr.36, Şcoala nr.93, 

Şcoala nr.96, Şcoala nr.97, Şcoala nr.99, Şcoala 

nr.98, Şcoala nr.108, Şcoala nr.110, Şcoala 

nr.113, Şcoala nr.119, Şcoala nr.120, Şcoala 

nr.129, Şcoala nr.133, Şcoala nr.189, Şcoala 

nr.190, Şcoala nr.194, GrădiniŃa nr.4, GrădiniŃa 

nr.29, GrădiniŃa nr.62, GrădiniŃa nr.149, GrădiniŃa 

nr.175, GrădiniŃa nr.199, GrădiniŃa nr.207, 

GrădiniŃa nr.225, GrădiniŃa nr.227, GrădiniŃa 

nr.228, GrădiniŃa nr.238, GrădiniŃa nr.243, 

GrădiniŃa nr.261, GrădiniŃa nr.262, GrădiniŃa 

nr.263, GrădiniŃa nr.193, GrădiniŃa nr.264, Şcoala 

Specială nr.4, Şcoala Specială nr.6; 

• Zona III: Colegiul Tehnic Petru Rareş, Colegiul 

Tehnic Miron Nicolescu, Grupul Şcolar Industrial 

Dacia, Şcoala nr.102, Şcoala nr.109, Şcoala 

nr.111, Şcoala nr.165, Şcoala nr.308, GrădiniŃa 

nr.28, GrădiniŃa nr.167, GrădiniŃa nr.265, 

GrădiniŃa nr.166. 

 ll. Tariful de bază pentru închirierea sălilor de clasă este 

de: 10 euro/oră. 

 

 lll. Tariful de bază pentru închirierea terenurilor de sport 

este de: 18 euro/oră. 
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 lV. Tariful de bază pentru închirierea sălilor de sport este 

de: 15 euro/oră. 

 V. Tariful de bază pentru închirierea bazinelor de înnot este 

de: 

•••• 100 euro/oră (în eventualitatea închirierii în 

totalitate); 

•••• 5 euro/oră de persoană. 

 

 Vl. SpaŃiile excedentare din creşe se vor închiria cu 

respectarea obiectului de activitate al creşelor cu un tarif de 2 

euro/mp. 

 Vll. Restul spaŃiilor disponibile aflate în administraŃia ASLG 

din Sectorul 4, se vor închiria cu un tarif de 2 euro/mp. 

 

Plata se va face în lei, reprezentând contravaloarea sumelor 

realizate la licitaŃie şi plăŃile vor fi plătite la cursul zilei 

valutar afişat de BNR din data când se efectuează plata. 

 

Prezentele tarife reprezintă baza de plecare a licitaŃiilor sub 

care ofertanŃii nu pot să liciteze. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna martie 2010, în 

baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului 

Sectorului 4 şi "Referatul" nr.V.15./ 1137/ 23.03.2010 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală – Serviciul RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local   ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.230/2007; 

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

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susŃinerii 
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examenului de atestare desfăşurat la data de: 06.03.2010, 

conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor 

profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea 

de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se elibereaza 

pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul 

Romaniei. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage 

de catre autoritatea administratiei publice locale care l-a eliberat, 

daca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea acestei 

activitat. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente - Electoral vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 34/31.03.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea anexei aprobată prin 

H.C.L.S4 nr.99/29.10.2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate 

nr.2652/19.03.2010 al DirecŃiei de Dezvoltare Urbană – Serviciul 

Parcări; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr.99/29.10.2009, privind aprobarea Metodologiei de atribuire a 

locurilor de parcare pe raza sectorului 4; 

 În temeiul art.45, alin.1 şi art.81, alin.(2) lit.f)  şi alin.(4) din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 
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99/29.10.2009, conform ANEXEI ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Restul prevederilor din H.C.L. Sector 4 

nr.99/29.10.2009 rămân neschimbate. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

direcŃiile de specialitate din aparatul propriu, vor duce la 

îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ionel Romeo DRĂGAN 

  
  

Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 35/31.03.2010
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ANEXĂ  

La HCLS4 nr. 35/ 31.03.2010 

 

Metodologia de atribuire a locurilor 

 de parcare rezidenŃiale 

pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIłII GENERALE. 

 

Art.1. (1) Prezentul regulament stabileşte condiŃiile de organizare, 

utilizare şi exploatare a spaŃilor destinate parcării vehiculelor, de pe 

terenurile aparŃinând domeniului public sau privat aflat în 

administrarea Consiliului Local Sector 4. 

(2) Prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător în ceea 

ce priveşte organizarea, utilizarea şi exploatarea spaŃiilor similare de 

parcare amplasate subteran sau suprateran. 

(3) SpaŃiile destinate parcării vehiculelor de pe terenurile aparŃinând 

persoanelor private nu sunt reglementate de prezentul regulament. 

(4) În realizarea prezentei Metodologii s-a avut în vedere obiectivul 

general al Primăriei sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a 

asigura, între altele, fluidizarea traficului, utilizarea în mod neîngrădit 

a trotuarelor de către pietoni şi protecŃia spaŃiilor verzi. În vederea 

atingerii obiectivului menŃionat, Primăria Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti intenŃionează să realizeze, noi spaŃii de parcare şi să 

încurajeze parcarea vehiculelor în acestea. 
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Art.2. În sensuI prezentei Metodologii: 

a) prin parcaj se înŃelege orice spaŃiu special destinat parcării 

vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje, delimitat de zona 

destinată circulaŃiei vehiculelor sau de alte zone; 

b) prin organizarea parcajului de reşedinŃă se înŃelege efectuarea de 

lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus 

la dispoziŃia utilizatorilor;  

c) prin utilizarea parcajului de reşedinŃă se înŃelege folosirea de 

către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor; 

d) prin exploatarea parcajului se înŃelege activitatea de a pune 

parcajul la dispoziŃia utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor şi de 

a obŃine venituri din aceasta activitate prin încasarea de tarife sau 

taxe, după caz, în conformitate cu dispoziŃiile legale; 
 

Art.3. Parcajul public de reşedinŃă este acel loc de parcare situat la 

mai puŃin 30 metri de clădirile cu destinaŃie rezidenŃială. Acest gen 

de loc de parcare are scopul de a servi exclusiv persoanelor fizice 

care locuiesc în acestea.  
 

Art. 4. Parcajele publice de reşedinŃă de pe raza sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti pot fi utilizate: 

a) gratuit - pentru solicitanŃii persoane fizice cu handicap locomotor; 

b) cu plata - pentru solicitanŃii persoane fizice sau juridice care nu se 

încadrează la pct. a). 
 

Art.5. Cuantumul taxelor locale de utilizare a parcajelor rezidenŃiale 

este stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului 
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Bucureşti.  

 

Art. 6. Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor rezidenŃiale 

aflate pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucureşti se fac venit la 

bugetul Sectorului 4. Aceste fonduri vor fi folosite cu precădere 

pentru amenajarea de noi locuri de parcare şi pentru îmbunătăŃirea 

condiŃiilor de desfăşurare a circulaŃiei. 

 

CAPITOLUL 2 

EXPLOATAREA ŞI UTILIZAREA PARCAJELOR PUBLICE DE 

REŞEDINłĂ 

 

Art.7. (1) Parcajele de reşedinŃă de pe raza Sectorului 4 se afla în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. 

(2) Exploatarea acestor parcaje se face prin închiriere către 

persoanele fizice şi juridice îndreptăŃite, pe baza de contract cu 

durata de valabilitate de 12 luni şi cu posibilitatea reînnoirii, cu viza 

AsociaŃiei de proprietari. 

 

Art.8. Primăria Sectorului 4 va pune la dispoziŃie către AsociaŃiile de 

propietari / Locatari de pe raza teritorială aflată în administrare, 

planul topo cu localizarea parcării, cât şi un tabel ( conform ANEXA 

1) cu numărul de locuri disponibile pentru fiecare asociaŃie în parte. 

 

Art. 9. (1) Atribuirea locurilor în parcările de reşedinŃă de pe raza 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti se face de către AsociaŃia de 
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Propietari / Locatari în limita locurilor transmise de către Primărie ca 

fiind disponibile numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiŃii: 

a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare 

apartament; 

b) se pot atribui locuri în parcajele de reşedinŃă numai pentru 

autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 

tone; 

c) se pot atribui numai persoanelor care fac dovada că domiciliază 

în imobilul respectiv; 

d) se pot atribui numai pentru autovehiculele proprietate personală, 

pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing şi 

pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat. 

e) asociaŃia de propietari / locatari va repartiza nominal locurile de 

parcare arondate în termen de 15 zile calendaristice şi va transmite 

acest tabel către serviciul Parcări din cadrul Primăriei Sector 4. 

f) Tabelul trimis de către asociaŃie va fi semnat şi stampilat de către 

preşedintele asociaŃiei şi contrasemnat de membrii comitetului 

executiv al asociaŃiei. 

g) Neîndeplinirea uneia din condiŃiile de mai sus duce la nevalidarea 

tabelului şi dă dreptul serviciului Parcări să repartizeze locurile de 

parcare în ordinea solicitărilor scrise înregistrate la registratura 

Primăriei Sector 4. Prima dată de înregistrare a solicitărilor către 

primărie poate fi numai după trecerea celor 15 zile calendaristice de 

la primirea tabelului de către asociaŃie 
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(2) Persoanele cu handicap locomotor vor avea prioritate la 

atribuirea unui loc de parcare rezidenŃial.  

(3) Locurile gratuite atribuite persoanelor cu handicap locomotor vor 

fi marcate în mod corespunzător, cu simbolul alb al utilizatorului de 

fotoliu rulant.  

(4) În cazul în care sunt îndeplinite condiŃiile art.9 alin 1 lit. A,b,c,d,e,f 

serviciul parcări va demara procedura de încheiere a contractelor de 

închiriere a locurilor de parcare conform tabelului înaintat de către 

asociaŃiile de propietari / locatari. În cazul în care ne încadrăm la 

litera g serviciul parcări va demara încheierea contractelor de 

închiriere cu persoanele care au depus cereri la registratura 

Primăriei Sector 4. Termenul de încheiere a contractelor este de 15 

zile lucrătoare de la primirea tabelului de la asociaŃie sau respectiv 

de la înregistrarea cererii. 

(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, 

titularul locului de parcare trebuie să se prezinte la DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 în vederea achitării, în mod 

obligatoriu, a tuturor debitelor restante către bugetul local al 

Sectorului 4 şi a taxei de utilizare a locurilor din parcările publice de 

reşedinŃă, în vederea ridicării acordului pentru utilizarea locurilor din 

parcările publice de reşedinŃă. Fac excepŃie de la plată amenzile 

aflate în litigiu şi cele al căror termen de contestare nu a expirat. 

Refuzul achitării debitelor menŃionate anterior atrage anularea de 

drept a acordului pentru utilizarea locurilor din parcările publice de 

reşedinŃă. 

(6) Acordul pentru utilizarea locurilor din parcările publice de 



450 

 

reşedinŃă va fi prelungit de drept pe încă un an fiscal, dacă titularul 

acestuia a achitat până la finele anului anterior taxa de utilizare a 

locurilor din parcarile publice de reşedinŃă, cu respectarea 

prevederilor al. (1) şi (2), cu acordul AsociaŃiei de proprietari. 

(7) Prin derogare de la art. 3, în cazul în care se constată că la un 

imobil există locuri de parcare rezidenŃiale libere după onorarea 

tututor cererilor depuse de locatarii acestuia cu respectarea art. 9, 

alin 1, lit. a) – d), ele pot fi repartizate persoanelor din imobilele aflate 

la o distanŃă de cel mult 100 de metri şi care sunt îndreptăŃite să 

beneficieze de un loc de parcare rezidenŃial în condiŃiile art. 9, alin 1, 

lit. a) – d). 

(8) În cazul în care titularul acordului pentru utilizarea locurilor din 

parcările publice de reşedinŃă nu achită la D.G.I.T.L. sector 4 

debitele menŃionate la alin. (5), în termen de 40 zile calendaristice de 

la data înregistrării în baza fiscală a D.G.I.T.L. sector 4 a locului de 

parcare, acordul pentru utilizarea locurilor din parcările publice de 

reşedinŃă neridicat se consideră nul de drept. D.G.I.T.L. sector 4 va 

comunica Serviciului Parcări neplata taxelor pentru utilizarea 

locurilor din parcările publice de reşedinŃă în termen de 15 zile 

calendaristice de la data înregistrării în baza fiscală a D.G.I.T.L. 

sector 4, în vederea anulării acordurilor de  parcare şi înştinŃării 

respectivilor beneficiari. 

 

Art. 10. Utilizatorii parcajelor de reşedinŃă au următoarele obligaŃii: 

a) să achite la timp taxele pentru locurile de parcare utilizate; 
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b) să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a 

parcajelor; 

c) să păstreze curăŃenia în parcaje 

d) să nu întreprindă nicio acŃiune cu scopul de a obŃine venituri 

de la alŃi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare 

alocat; 

e) să asigure eliberarea necondiŃionată a locurilor de parcare în 

situaŃia necesităŃii efectuării unor lucrări edilitare care impun 

ocuparea temporară a acestora sau dacă spaŃiului respectiv 

i s-a atribuit altă destinaŃie, cazuri în care Ii se vor restitui 

sumele încasate anticipat drept taxe; 

f) să prezinte necondiŃionat persoanelor împuternicite să 

efectueze controlul asupra parcajelor de reşedinŃă toate 

documentele referitoare la acestea. 

g) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi 

instalaŃiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau 

a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de 

utilizare a parcajului. 
 

Art.11. În parcajele de reşedinŃă sunt interzise: 

a) blocarea accesului în parcaj, precum şi blocarea accesului altor 

utilizatori; 

b) efectuarea de lucrări de reparaŃii şi întreŃinere a autovehiculului în 

perimetrul parcajului; 

c) amplasarea de dispozitive de menŃinere Iiberă a locurilor de 

parcare; 
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d) amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care 

să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, fără 

avizul Primăriei sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 
 

CAPITOLUL 3 

CONTRAVENłII ŞI SANCłIUNI 

 

Art.12. (1) Constituie contravenŃii şi se sancŃionează următoarele: 

a) nerespectarea prevederilor art. 10 Iit.b) si c) cu amendă de la 500 

la 1.000 RON; 

b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit.d) - f), şi art.11 lit. a) - d), cu 

amendă de la 1.500 la 2.500 RON. 

(2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat annual, prin Hotărâre a 

Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în 

conformitate cu prevederile legale. 

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 

de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi 

sancŃionare a contravenŃiei jumatate din minimul amenzii. 

(4) Pentru nerespectarea prevederilor art.11 Iit.c) şi d) se va aplica şi 

măsura ridicării fără preaviz a dispozitivelor. Dacă prin 

nerespectarea acestor prevederi se deteriorează suprafaŃa 

carosabilului sau a trotuarelor, contravenientul va plăti despăgubirile 

necesare aducerii la starea iniŃială a suprafeŃei. 

(5) Pentru parcajele de reşedinŃă aflate pe raza sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti, constatarea contravenŃiilor şi aplicarea 

sancŃiunilor pentru nerespectarea art.11 se face de către 
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împuterniciŃi ai Primarului sectorului 4. 

(7) Prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare 

referitoare la constatarea contravenŃiilor, aplicarea sancŃiunilor, plata 

şi încasarea amenzii, precum şi căile de atac, se aplică şi 

contravenŃiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 

(8) Pe lângă sancŃiunile aplicabile pentru contravenŃiile stabilite prin 

prezentul regulament, se pot stabili şi alte sancŃiuni în cazul 

încalcării de către utilizatori a normelor de folosire a facilităŃilor de 

parcare. SancŃiunile pot include, între altele, blocarea sau ridicarea 

vehiculului din parcaj. 

(9) Neîndeplinirea obligaŃiilor prevăzute la art. 10 duce la rezilierea 

imediată a contractului după înştiinŃarea beneficiarului. Deasemenea 

nerespectarea art. 11 lit. C duce la rezilierea automată a contractului 

după înştiinŃarea beneficiarului. 

 

CAPITOLUL 4 

DISPOZIłII FINALE 

 

Art. 13. Prezentul regulament intră în vigoare în începând cu data 

de 01.01.2010.  

Art. 14. Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice 

altă prevedere contrară, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ionel Romeo DRĂGAN 
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SUMAR 

 


