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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane 

prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeŃului 

Ilfov, a modelului licenŃei de traseu şi a contractului de transport 

public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi 

oraşele/comunele din judeŃul Ilfov 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 40, pct 48 şi art. 45 

alin. (3) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 109/2005 

privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

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

şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 

52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) 

lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Programul de transport rutier de persoane 

prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeŃului 

Ilfov cu vehicule aflate în utilizarea Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti, traseele, numărul de autovehicule, numărul maxim de 

curse şi de staŃii de îmbarcare/debarcare prevăzute în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă modelul licenŃei de traseu aferent 

Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate 

pe raza municipiului Bucureşti şi a judeŃului Ilfov, prevăzut în 

anexa nr. 2. 

 Art. 3 Se aprobă contractul de transport public între Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din judeŃul 

Ilfov, prevăzut în anexa nr. 3. 

 Art. 4 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze licenŃele de trasee aferente Programului 

de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza 

municipiului Bucureşti şi a judeŃului Ilfov. 

 Art. 5 Se împuterniceşte Directorul General al Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti să semneze toate contractele 

de transport public realizate cu vehicule aflate în utilizarea Regiei 
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Autonome de Transport Bucureşti şi încheiate cu autorităŃile 

locale din judeŃul Ilfov. 

 Art. 6 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 267 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

HOTĂRÂRE 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/2010 precum şi 

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

32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale 

privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

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

C.G.M.B. nr. 248/2006 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale AchiziŃii - DirecŃia Contracte; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. l Articolul 15 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 15 Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi 

instituŃiilor publice care au în administrare spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de  locuinŃă, aflate în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti". 

 Art. ll Articolul 16 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 16 Primarul General prin aparatul de specialitate, 

precum şi toate persoanele juridice care administrează spaŃiile cu 

altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri". 

 Art. III După articolul 18, se introduce un nou articol, 

articolul 19, cu următorul cuprins: 

 „Art. 19. Au dreptul să funcŃioneze în spaŃiile comerciale 

închiriate, beneficiarii, cu brevet, ai Legii nr. 42/1990 şi ai Legii nr. 

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca persoane 

fizice autorizate, precum şi ca societăŃi comerciale în care aceştia 

sunt unici asociaŃi sau în baza unor contracte de asociere 

încheiate cu societăŃi comerciale în care aceştia sunt acŃionari". 

 Art. IV Anexa nr.1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 se 

modifică şi va avea conŃinutul prevăzut în anexa nr.1 (contract de 

închiriere - cadru), la prezenta hotărâre. 

 Art. V Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 se 

modifică şi va avea conŃinutul prevăzut în anexa nr.2 (contract de 

închiriere - cadru), la prezenta hotărâre. 
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 Art. VI Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 se 

modifică şi va avea conŃinutul prevăzut în anexa nr. 3, la prezenta 

hotărâre. 

 Art. VII Anexa nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2007 se 

modifică şi va avea conŃinutul prevăzut în anexa nr. 4, la prezenta 

hotărâre. 

 Art. VIII Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

32/2007 rămân neschimbate. 

 Art. X La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 75/2010 precum şi orice alte dispoziŃii 

contrare, se abrogă. 

 Art. XI DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 
Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 268 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ADMINISTRAłIA FONDULUI IMOBILIAR 

 

ANEXA nr. 1 

Nr. 268/2010 

Conform H.C.G.M.B. nr. 32/2007 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
pentru suprafeŃele locative cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă 

 

 Încheiat astăzi ................. în baza contractului de închiriere 

nr..../...........(O.R/ Nota nr..........emis/a de P.M.B.). 

 

 I .PĂRłILE CONTRACTANTE  

 AdministraŃia Fondului Imobiliar cu sediul în B-dul 

Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, administrator al suprafeŃei 

locative cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă, în calitate de 

LOCATOR, reprezentată prin Director General............. 

 şi 

 ………... sediul în Str...........nr......, ap......., sector......., 

Bucureşti, telefon ...........,fax........., înscrisă în Registrului 

asociaŃiilor şi fundaŃiilor conform Sent. civ. nr. ........, Certificat de 

înregistrare fiscală nr. ............... cu contul IBAN 

nr.............................., deschis la B. – Sucursala Sector ..........., 

Bucureşti/ persoană fizică, domiciliată în............, CNP.............în 

calitate de LOCATAR, 

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

 Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie folosinŃa spaŃiului 

cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat în 

..................nr................, bl............parter, sector 3 în suprafaŃă 

de............mp, configurat în schiŃa din anexa nr. 1. 

 Art. 2.2. SpaŃiul cu altă destinaŃie închiriat, va fi folosit 

exclusiv pentru activitatea declarată, respectiv............... 

Obiectul de activitate prevăzut la alineatul precedent poate fi 

schimbat cu înştiinŃarea prealabilă a Locatorului despre situaŃie, 

urmând ca acesta să modifice în termen de 15 zile, prin act 

adiŃional , contractul iniŃial. 

 Art. 2.3. Predarea – primirea spaŃiului este consemnată în 

procesul verbal, semnat de ambele părŃi, anexa nr. 2. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 Art. 3. Termenul de închiriere este de ......ani şi începe la 

data de .......data semnării prezentului contract. 

 Contractul poate fi prelungit de părŃile contractante prin act 

adiŃional încheiat cu 30 de zile înainte de expirarea termenului 

prevăzut în contract. 

 

IV. PREłUL ÎNCHIRIERII 

 Art. 4.1. Chiria pentru folosirea suprafeŃei locative, 

calculată potrivit anexei nr. 3, este de............lei lunar 

 Art. 4.2. Chiria menŃionată la articolul de mai sus va fi 

recalculată trimestrial, cu un coeficient calculat şi comunicat de 

direcŃia de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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 V.  PLATA CHIRIEI 

 Art. 5.1. Plata chiriei se face lunar, până la data de 30 a 

fiecărei luni pentru luna în curs, prin virament, din contul 

locatarului ....................... în contul locatorului nr. 

RO88TREZ7035083XXX004291, deschis la Trezoreria Sectorului 

3, cod fiscal nr. 5110730, sau direct în numerar la casieria din B-

dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3. 

 În cazul în care prevederile legale vor impune aplicarea 

cotei de TVA, valoarea totală a chiriei va suporta cota de TVA, 

stabilită de legislaŃia în vigoare. 

 Art. 5.1. Plata chiriei menŃionată la art. 4.1 va fi achitată 

începând cu data finalizării lucrărilor de amenajare, care nu 

trebuie să depăşească 12 luni de la data semnării contractului, 

consemnată într-un proces verbal de constatare încheiat între 

LOCATOR şi LOCATAR. Anexa la procesul verbal de constatare 

a finalizării lucrărilor vor sta devizul de lucrări şi centralizatorul cu 

costurile acestora semnat pe proprie răspundere de către 

LOCATAR. 

 Articolul este valabil numai pentru spaŃiile care la momentul 

atribuirii sunt în faza de structură/insalubre/degradate/nu sunt 

racordate la utilităŃi,etc. 

 Art. 5.2. Pentru neplata chiriei la termenul prevăzut la art. 

5.1., în cuantumul prevăzut la Cap. IV, art. 4.1. şi 4.2., 

LOCATARUL datorează majorări de întârziere stabilite în 

cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua 

imediat următoare scadenŃei obligaŃiei de plată, până la achitarea 

integrală a debitului datorat inclusiv datei de plată. 

 Pentru neplata în termen a cotei de T.V.A. se vor achita 

majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare. 
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 În cazul în care întârzierile depăşesc 60 de zile de la data 

scadentă, pe lângă sancŃiunile prevăzute la art. 5.2., contractul se 

consideră reziliat de drept (pact comisoriu de gradul 4), fără 

punere în întârziere prealabilă, prin simpla notificare (art.969 şi 

art. 970 Cod Civil), LOCATARUL având obligaŃia să elibereze 

necondiŃionat spaŃiul şi să-l predea LOCATORULUI cu proces 

verbal, liber de orice sarcini, achitând chiria până la data predării 

spaŃiului cu proces verbal. 

 

VI. OBLIGAłIILE LOCATORULUI 

 Art . 6.1. Să pună la dispoziŃia LOCATARULUI, cu titlu de 

folosinŃă, spaŃiul cu altă destinaŃie menŃionat la Cap.II, art. 2.1. 

 Art. 6.2. Să controleze periodic modul cum este folosit 

(potrivit destinaŃiei) şi întreŃinut de către LOCATAR spaŃiul 

închiriat, putând rezilia unilateral contractul în condiŃiile în care 

LOCATARUL nu îl utilizează şi nu îl întreŃine corespunzător. 

 

VII. OBLIGAłIILE LOCATARULUI 

 Art . 7.1. Să folosească spaŃiul cu altă destinaŃie închiriat 

conform destinaŃiei prevăzută în contract. 

 Art . 7.2. Să plătească preŃul închirierii stabilit la Cap. IV, 

art. 4.1. şi 4.2., până la termenul prevăzut la Cap. V, art. 5.1. 

 Art . 7.3. Să depună în contul ce îi va fi indicat de 

LOCATOR o garanŃie de bună execuŃie ce reprezintă 

contravaloarea a 3 (trei) chirii lunare, sumă ce va fi reactualizată 

trimestrial (cu excepŃia instituŃiilor publice). 

 La data prezentării LOCATARULUI, în vederea semnării 

prezentului contract, între LOCATOR şi LOCATAR se va încheia 

un PROCES-VERBAL de întâlnire prin care LOCATORUL va 
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aduce la cunoştinŃă LOCATARULUI cuantumul garanŃiei de bună 

execuŃie. 

 În termen de 90 zile de la data semnării PROCESULUI 

VERBAL de întâlnire/PROCESULUI VERBAL de finalizare a 

lucrărilor, LOCATARUL este obligat să facă LOCATORULUI, 

dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie; în caz contrar 

contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept. 

 În vederea aducerii la îndeplinire a alin (1) al prezentului 

articol, până la data de 30 a lunii imediat următoare încheierii 

unui trimestru, LOCATARUL va prezenta dovada achitării 

diferenŃei rezultate în baza comunicării scrise transmise de 

LOCATOR. 

 Sumele constituite cu titlu de "garanŃie de bună execuŃie" 

vor fi păstrate de LOCATOR într-un cont purtător de dobândă şi 

împreună cu dobânda corespunzătoare, vor fi restituite către 

LOCATAR, la data încetării valabilităŃii prezentului contract şi 

numai după predarea cu proces verbal a spaŃiului şi achitarea 

tuturor obligaŃiilor de plată de către LOCATAR. 

 În caz de neachitare a preŃului închirierii, a utilităŃilor şi 

majorărilor de întârziere de către LOCATAR, la încetarea 

contractului, LOCATORUL este în drept să reŃină din garanŃia de 

bună execuŃie  sumele datorate până la concurenŃa acestora. 

 Art. 7.4. Orice îmbunătăŃiri sau lucrări necesare pentru 

întreŃinerea spaŃiului (lucrările voluptorii) se vor face cu fonduri 

financiare proprii, fără pretenŃia rambursării contravalorii 

manoperii şi a materialelor consumate, la încheierea prezentului 

contract. Ele nu se vor face decât cu acordul scris al 

LOCATORULUI precum şi cu obŃinerea tuturor autorizaŃiilor 
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legale. Cu excepŃia lucrărilor voluptorii, celelalte lucrări necesare 

funcŃionării în spaŃiu vor fi suportate de LOCATOR. 

 Art. 7.5. Este interzis LOCATARULUI să înstrăineze 

dreptul de folosinŃă prin subînchiriere, asociere, colaborare, 

locaŃie totală sau parŃială, inclusiv cesiunea spaŃiului închiriat unei 

terŃe persoane. 

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

de 15 zile, orice modificare a actului constitutiv şi/sau a statutului, 

precum şi schimbarea scopului asociaŃiei. 

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

exterioară a clădirii fără a obŃine acordul prealabil în scris al 

LOCATORULUI şi condiŃionat de obŃinerea autorizaŃiilor şi 

avizelor necesare în condiŃiile art. 7.4. 

 Art. 7.8. Dacă sunt necesare lucrări de consolidare care 

necesită încetarea activităŃii LOCATARULUI, acesta va evacua 

spaŃiul ce face obiectul contractului pe perioada executării 

lucrărilor şi va fi scutit de plata chiriei prevăzute la art. 4.1. şi 4.2. 

din prezentul contract pentru perioada respectivă. 

 Art. 7.9. În situaŃia renunŃării unilaterale, să comunice 

LOCATORULUI cu cel puŃin 30 de zile înainte de eliberarea 

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

verbal, cu toate investiŃiile efectuate în spaŃiu şi cu obligaŃia de a 

achita chiria datorată conform art. 4.1. şi 4.2. până la data 

predării efective a spaŃiului. 

 Art. 7.10. Taxele locale, precum şi plata utilităŃilor 

consumate sunt în sarcina LOCATARULUI. 

 Art. 7.11. Neutilizarea spaŃiului cu altă destinaŃie în 

anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR 

nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade. 
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 Art. 7.12. La expirarea termenului de închiriere, 

LOCATARUL va preda spaŃiul închiriat pe bază de proces verbal 

de predare-primire, având obligaŃia de a plăti daunele cauzate ca 

urmare a deteriorării spaŃiului şi a dotărilor acestuia. În situaŃia în 

care se constată că garanŃia de bună execuŃie nu acoperă 

valoarea daunelor provocate, LOCATARUL se obligă să achite 

diferenŃa fară nicio obiecŃie. 

 

VIII. PACT COMISORIU EXPRES 

 Art. 8. Dacă una din părŃi nu îşi îndeplineşte obligaŃiile 

menŃionate, prezentul contract se consideră desfiinŃat de plin 

drept fără punerea în întârziere şi fără îndeplinirea oricărei alte 

formalităŃi prealabile astfel încât nu va mai fi necesară intervenŃia 

instanŃelor de judecată. 

 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 Art. 9. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc 

în următoarele situaŃii : 

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

scris, prelungirea acestuia în condiŃiile legii; 

b) - în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către 

LOCATAR, prin reziliere unilaterală de către LOCATOR în 

condiŃiile art. 8; 

c) - în cazul în care interesul naŃional sau local o impune, 

prin denunŃarea unilaterală de către LOCATOR fără plata vreunei 

despăgubiri; 

d) - la dispariŃia dintr-o cauză de forŃă majoră a bunului 

închiriat sau în cazul imposibilităŃii obiective a LOCATARULUI de 

a-l exploata, prin renunŃare, fără plată;  
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e) - la radierea asociaŃiei / fundaŃiei din Registrul naŃional al 

persoanelor juridice fără scop patrimonial existent la Ministerul 

JustiŃiei, datorită dizolvării şi lichidării acesteia (indiferent de 

motivul, pentru care are loc dizolvarea urmată de lichidare sau 

modalitatea prin care are loc acest fapt); 

 Art. 10. La expirarea termenului de închiriere, 

LOCATARUL se obligă să elibereze spaŃiul şi să-l predea 

LOCATORULUI, pe bază de proces verbal de predare-primire în 

stare de funcŃionare. În caz contrar, obligaŃiile de plată stabilite 

prin contractul de închiriere curg până la efectiva predare sau 

evacuare a spaŃiului. 

 Art. 11.  Încetarea contractului îşi va produce efectele de 

drept în termen de 30 de zile de la notificarea părŃii în culpă 

asupra intenŃiei de încetare, dacă în acest termen partea în culpă 

nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contract. 

 Art. 12. În situaŃia precizată la articolul anterior, 

LOCATARUL are obligaŃia să elibereze spaŃiul la notificarea 

administratorului de drept. La încheierea prezentului contract, 

LOCATARUL va da o declaraŃie-angajament de evacuare pe 

propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa 

necondiŃionată în situaŃia nerespectării clauzelor contractuale, 

declaraŃie care va constitui titlu executoriu de evacuare, ce se va 

anexa la contract, făcând parte din acesta. 

 Art. 13. În baza angajamentului de evacuare prevăzut 

mai sus, în caz de refuz a eliberării de bună voie a spaŃiului 

închiriat, LOCATORUL are dreptul să-l evacueze pe LOCATAR 

în mod forŃat, fără autorizare judecătorească şi fără punere în 

întârziere. 
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 Art. 14. Prezentul contract poate înceta prin acordul scris 

al părŃilor, în baza unor motive temeinic justificate, cu condiŃia 

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

renunŃării. 

 

X. LITIGII 

 Art. 15. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea 

prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabilă, 

în caz de nerezolvare, sunt de competenŃa instanŃelor 

judecătoreşti române de drept comun. 

 Art. 16. Dreptul aplicabil părŃilor contractuale este dreptul 

român. 

 

XI. FORłA MAJORĂ 
 Art. 17. ForŃa majoră exonerează părŃile de răspundere 

pentru neîndeplinirea totală sau parŃială a obligaŃiilor ce le revin 

conform prevederilor din contract. 

 Art. 18. Prin forŃa majoră se înŃelege orice eveniment 

independent de voinŃa părŃilor, imprevizibil şi inevitabil apărut 

după intrarea în vigoare a contractului şi care împiedică părŃile 

să-şi execute integral sau parŃial obligaŃiile contractului. 

Cazul de forŃă majoră se va comunica celeilalte părŃi de 

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

urmat de o scrisoare recomandată sau menŃiunea constatării 

evenimentului de acest, gen de către organele competente. 

 Art. 19. În condiŃiile în care forŃa majoră conduce la o 

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

reuni pentru a hotărî asupra executării clauzelor contractuale în 

viitor. 
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 În cazul dispariŃiei sau imposibilităŃii de exploatare din 

cauze obiective a spaŃiului ce face obiectul prezentului contract, 

justificate de părŃi, contractul îşi încetează valabilitatea la 

solicitarea uneia din părŃi. 

 

XII.  ACCEPTAREA 

 Art. 20. Subsemnatul.........., reprezentant al ............, în 

calitate de LOCATAR, declar că am vizitat în detaliu spaŃiul 

prevăzut mai sus şi că accept toate condiŃiile prezentului contract 

de închiriere neavând nicio pretenŃie pentru vreo reparaŃie sau 

ameliorare faŃă de ceea ce s-a constatat. 

 

XIII. DISPOZIłII FINALE 

 Art. 21. O.R./Nota nr..........-........... cu clauzele înscrise în 

acesta, face parte integrantă din prezentul contract de închiriere. 

 Punerea în funcŃiune a spaŃiului, se face pe spese proprii 

ale beneficiarului spaŃiului în termen de .......-....... luni de la data 

semnării contractului de închiriere. 

 Nerespectarea termenului de punere în funcŃiune a 

spaŃiului, schimbarea profilului de activitate fără acordul 

LOCATORULUI, subînchirierea, împărŃirea, subdivizarea, 

asocierea cu persoane fizice sau juridice în ce priveşte utilizarea 

spaŃiului duc la retragerea dreptului de folosinŃă şi rezilierea 

contractului de închiriere unilateral de către P.M.B. conform 

prevederilor legale. 

 În caz de restituire a imobilului către foştii proprietari sau 

moştenitorii acestora, contractul este reziliat de plin drept cu 

punerea în obligaŃie a evacuării imediate şi necondiŃionate a 

chiriaşului, beneficiarul obligându-se să accepte rezilierea 
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contractului de închiriere cu data comunicării, modificării situaŃiei 

juridice a spaŃiului, să elibereze de îndată spaŃiul şi să-l pună la 

dispoziŃia noului proprietar. 

 Costul oricăror lucrări efectuate de chiriaş pentru 

asigurarea desfăşurării activităŃii nu se va restitui, beneficiarul 

obligându-se să nu formuleze pretenŃii pentru restituirea 

cheltuielilor efectuate pentru repararea şi modernizarea spaŃiului 

situate în ..........nr........., bl........, parter, sector 3. 

 Art. 22. În cazul apariŃiei unor măsuri administrative ale 

AdministraŃiei Publice Centrale sau Locale ori a unor hotărâri 

judecătoreşti, ce vizează modernizarea, mutarea, demolarea, 

evacuarea zonei de amplasare, LOCATARUL este de acord ca 

prezentul contract să înceteze de drept, fară nicio altă formalitate, 

prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de orice 

răspundere faŃă de LOCATAR. 

 Art. 23. LOCATORUL îşi rezervă dreptul, iar 

LOCATARUL este de acord să se modifice prezentul contract 

conform hotărârilor emise de C.G.M.B., în ceea ce priveşte 

adaptarea clauzelor contractuale conform prevederilor acestor 

acte normative. 

 Art. 24.  Orice modificare a prezentului contract se poate 

face numai prin act adiŃional semnat de ambele părŃi 

contractante. 

 Art. 25. Prezentul contract de închiriere, împreună cu 

anexele nr. 1 (schiŃa spaŃiului), nr. 2 (procesul verbal de predare-

primire a spaŃiului), nr. 3 (fişa de calcul a chiriei) şi declaraŃia 

prevăzută la art. 12, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voinŃa părŃilor. 
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 Art. 26. LOCATORUL nu este răspunzător de 

schimbarea regimului juridic al spaŃiului, ca urmare a unor 

eventuale reglementări legale adoptate după semnarea 

prezentului contract şi LOCATARUL nu este în drept să pretindă 

nici un fel de despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul 

proprietar. 

 Art. 27. Prezentul contract reprezintă titlu de creanŃă.  

 Art. 28. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) 

exemplare, astăzi..........data semnării lui. 

 

  LOCATOR,                                     LOCATAR, 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

       AdministraŃia Fondului Imobiliar 

                 Director General 
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PROCES VERBAL 

de întâlnire 

 

 Întocmit azi.................20......., între reprezentantul 

LOCATORULUI şi LOCATARUL spaŃiului cu altă destinaŃie situat 

în ................. nr..........., bl........... ,parter, sector .......care face 

obiectul contractului de închiriere nr........./..............20... 

 În conformitate cu prevederile art. 7.3. din contract, 

LOCATARUL va face dovada garanŃiei de bună execuŃie în sumă 

de ........... Iei, sumă ce se va achita în termen de 15 zile de la 

data prezentei în contul: 

 

COD IBAN R094 BRDE410 SV 20691914100 

BRD ACADEMIEI (Cod Fiscal 5110730) 

 

 Prezentul Proces Verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare 

1 (unu) pentru LOCATOR, 1 (unu) pentru LOCATAR, proces 

verbal ce face parte integrantă din contractul de închiriere nr. 

....../..........20........ 

 

 LOCATOR,  LOCATAR, 
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Anexa la 

Contractul de închiriere 

Nr......./..............20.. 

 

 Prezentul contract de închiriere urmează a fi încheiat între 

AdministraŃia Fondului Imobiliar şi...................." prin............ 

pentru spaŃiul cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat în 

..............nr........,bl.........,sector................. 

 

Serviciul I.U.C.I.A.-S.A.D. 

Şef Serviciu 

Ing. 

Certificăm în privinŃa realităŃii, regularităŃii şi legalităŃii. 

 

 

Întocmit 

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

 

Serviciul Juridic, Contencios şi LegislaŃie 

Consilier Juridic 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ADMINISTRAłIA FONDULUI IMOBILIAR 
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DECLARAłIE – ANGAJAMENT 

de evacuare pe propria răspundere 

 

dată astăzi............., la încheierea contractului de închiriere nr. 

......../.......20...... 

 

 În conformitate cu prevederile art. 11 din contractul de 

închiriere nr. ....... / ..... 20.... LOCATARUL .........prin 

reprezentantul său legal, se obligă să elibereze spaŃiul situat în 

............. nr ........., bl......., parter, sector 3, ce constituie obiectul 

prezentului contract, la notificarea administratorului de drept, ca 

urmare a intenŃiei de reziliere a contractului datorită nerespectării 

clauzelor contractuale, dacă LOCATARUL mai sus menŃionat, 

ca parte aflată în culpă nu-şi îndeplineşte obligaŃiile asumate 

prin contract în termen de 30 de zile de la notificare. 

 

LOCATAR 

……………….. 

prin 
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parte integrantă la 

contractul de închieiere nr....../..... 

 

FIŞA DE CALCUL 

Pentru spaŃiul cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă situate 

în…………nr……………..,bl…………,parter, sector… 

ZONA 
NR. 
CRT. 

PROFILUL ACTIVITĂłII SUPRAFAłA 
MP 

TARIF 
LEI/MP 

TOTAL 
(col.2xcol.3) 

0 1 2 3 4 
1 X) 

SEDIU ASOCIAłIE 
   

2 Reducere cu 30% pentru suprafaŃa locativă dotată 
cu încălzire centrală, gaze la sobă, electricitate, 
apă, canal 

   

3 Reducere cu 30% pentru suprafaŃa locativă 
situată în zonele cuprinse între străzile 
nominalizate în D.P.G. nr. 766/2005 

   

4 Reducere cu 30% pentru suprafaŃa locativă ce 
face obiectul Legii nr. 10/2001 

   

5 Reducere cu 50% pentru suprafaŃa locativă pentru 
beneficiarii Legii nr. 341/2004, cooperativele de 
invalizi, veterani de război, urmaşii eroilor martiri 
şi răniŃi din timpul revoluŃiei din dec. 1989, 
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asociaŃiile cu scop caritabil (adăposturi de noapte, 
azile de bătrâni, case de copii, cantine sociale 
etc.) precum şi persoanele posesoare ale unui 
certificate de handicap. 

6 Total rândul 1-rândul 2/3/4/5    
7 Teren (curte)    
8 Total rândul 6+rândul 7    
9 T.V.A. 19%    
10 Total chirie lunară (rândul 8+rândul 9)    

NOTĂ : X) se menŃionează profilul activităŃii, conform ordinului de repartiŃie 

XX) beneficiază de reducerea tarifului de bază şi alte categorii nominalizate în acte normative în 

vigoare: 

XXX) dacă spaŃiul precum şi titularul contractului de închiriere se încadrează la două sau mai multe 

corecŃii se va aplica o singură reducere, respectiv reducerea cea mai mare. 

 
LOCATOR LOCATAR 

 …………………… 
 ……………………….. 

ÎNTOCMIT  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ADMINISTRAłIA FONDULUI IMOBILIAR 
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ANEXA NR. 2 

Anexă parte integrantă din 

Contractul de închiriere nr......./.....20... 

 

PROCES VERBAL 

de predare primire a spaŃiului cu altă destinaŃie din 

…………..nr........., bl.........., parter, sector ... 

 

1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat 

sub nr. ... din...........20..../ se încheie prezentul proces verbal cu 

predare-primire între C.G.M.B. - A.F.I., Serviciul I.U.C.l.A.-S.A.D. 

prin reprezentantul său......... având delegaŃia nr...........din 

.............care predă şi "..........." reprezentată de .................., 

legitimat cu CI seria ..........., nr........., în calitate de chiriaş, care 

primeşte în folosinŃă spaŃiul cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă şi terenul aferent, astfel : 

2. Inventarul încăperilor ce compun spaŃiul închiriat este 

menŃionat pe schiŃa anexă nr. 1 la contractul de închiriere. 

3. Starea în care se predă şi se primeşte spaŃiul cu altă 

destinaŃie din..........., sector..........., se prezintă astfel : 

a) pereŃii, duşumelele şi tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, 

tapete, parchet etc.) 
……………………. 

b) uşile, ferestrele, (vopsitoriile, încuietorile, drucherele, 

broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) 

……………………… 
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c) instalaŃia electrică (prizele, întrerupătoarele, locurile de lampă, 

aplicele, tablourile electrice, globurile, candelabrele, etc.) 

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

d) instalaŃia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte 

aparente, sobă, centrala termică proprie etc.) 

………………………….. 

e) instalaŃia sanitară (cazane baie, cadă, duşuri, vase, scaune şi 

capac WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, bucătării, 

robinete, etc.) 

…………………………… 

f) altele neprevăzute mai sus (dulap în perete, mobilier, aragaz, 

sobe metalice de gătit, etc.) 

…………………………….. 

 Acest proces verbal s-a întocmit astăzi ............20....., în trei 

exemplare, din care unul a fost predat chiriaşului. 

 

AM PREDAT, AM PRIMIT, 

LOCATOR LOCATAR 

 „.......................” 

 prin 

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

 

Notă: Când este cazul se poate anexa şi o listă de obiecte, utilaje 

etc. 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.G.M.B. 268/2010 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
SpaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă 

 - cadru - 

 

Încheiat astăzi...................................în baza........................ 

 

I. PĂRłILE CONTRACTANTE 

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

Elisabeta Nr. 47, Sector 5, sediu temporar în Splaiul 

IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, cod fiscal 4267117, 

reprezentat prin Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, având funcŃia de 

Primar General, în calitate de LOCATOR 

şi 

  - Societatea Comercială ............................................. cu 

sediul în Bucureşti,........................................................ , telefon 

.......................................înmatriculată la Registrul ComerŃului sub 

nr...................., certificat de înregistrare fiscală nr. 

......................... cu contul nr............................., deschis la 

...................................., reprezentată prin......................... în 

calitate de ............................, în calitate de LOCATAR, 

au convenit să încheie prezentul contract de închiriere. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Art.2.  Municipiul Bucureşti în calitate de LOCATOR 

închiriază, iar ……………………în calitate de LOCATAR ia cu 



32 
 

chirie spaŃiul cu altă destinaŃie construit în suprafaŃă 

de...............mp, compus din ...........mp. construit;şi terenul aferent 

în suprafaŃă de ...............mp, situat în Bucureşti, 

..................................folosit pentru activitatea de........................... 

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

exclusiv pentru desfăşurarea de către locatar a activităŃii de 

.......... DestinaŃia pentru care a fost închiriat spaŃiul va putea fi 

schimbată numai cu acordul prealabil al LOCATORULUI. 

Schimbarea destinaŃiei fără acordul prealabil al LOCATORULUI, 

atrage rezilierea de drept a prezentului contract, fără nici o altă 

formalitate. 

Art.2.2. Predarea-primirea spaŃiului este consemnată în 

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

contract. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

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

începere de la data semnării şi înregistrării contractului la DirecŃia 

Generală AchiziŃii - DirecŃia Contracte. 

Contractul poate fi prelungit de părŃile contractante prin act 

adiŃional încheiat cu 30 de zile înainte de expirarea termenului 

prevăzut în contract, în condiŃiile în care obligaŃiile contractuale 

au fost respectate de părŃi. 
 
IV. DEFINIłII 

 

Art. 4. În prezentul contract următorii termeni vor fi 

interpretaŃi astfel: 
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a) contract - prezentul contract de închiriere, cu toate anexele 

şi orice acte care prin efectul legii sau prin voinŃa părŃilor 

exprimată în scris fac parte integrantă din contract. 

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

acestea denumite în prezentul contract; 

Locator - parte în contractul de închiriere care se obligă să 

transmită folosinŃa unui lucru sau să presteze unele servicii sau 

să execute o lucrare în schimbul unei chirii, respectiv Municipiul 

Bucureşti. 

Locatar - parte în contractul de închiriere care beneficiază de 

folosinŃa unui lucru sau de prestarea unor servicii sau de 

executarea unei lucrări în schimbul unei chirii . 

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

spaŃiului cu altă destinaŃie construit şi a terenului aferent. 

d) forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul 

părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, 

inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca 

urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 

exhaustivă ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaŃiilor uneia din părŃi. 

e) zi - zi calendaristică; an – 365 de zile. 
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V. PREłUL ŞI PLATA CHIRIEI 
 

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

altă destinaŃie construit şi a terenului aferent este- de............... 

EURO/lună conform anexei nr......la H.C.G.M.B. nr.........dar nu 

mai puŃin de................., echivalentul în lei la cursul BNR din data 

înregistrării contractului. 

În cazul în care prevederile legale vor impune aplicarea cotei 

de TVA, valoarea totală a chiriei va suporta cota de TVA, stabilită 

de legislaŃia în vigoare. 

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

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

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

BNR precizat la art. 5. 

 Eliberarea facturii se va face după achitarea preŃului 

închirierii. 

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

data de 30 ale lunii în curs. 

 Art. 5.3. Plata chiriei se va face prin conturile AdministraŃiei 

Fondului Imobiliar şi LOCATARULUI, comunicate în scris reciproc 

de părŃile, contractante. 

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

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

consideră desfiinŃat de plin drept fără îndeplinirea vreunei 

formalităŃi prealabile şi fără intervenŃia instanŃelor judecătoreşti, 

locatarul având obligaŃia să elibereze necondiŃionat spaŃiul şi să-l 

predea Locatorului cu proces - verbal. 

 Art. 5.4. Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la 

art. 5.1 si 5.2 în cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, 
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LOCATARUL datorează penalităŃi de întârziere stabilite astel în 

cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua 

imediat următoare scadentei obligaŃiei de plata, pana la achitarea 

integrală a debitului datorat; 

 Art. 5.5. Totalul penalităŃilor de întârziere datorate de către 

LOCATAR poate depăşi valoarea debitului neachitat sau achitat 

cu întârziere. 

 Art. 5.6. Neutilizarea spaŃiului în anumite perioade ale 

anului din motive dependente de locatar, nu exclude plata chiriei 

pentru aceste perioade. 

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

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

eliberarea spaŃiului ca urmare rezilierii contractului, obligaŃiile de 

plată privind chiria şi penalităŃile aferente curg în continuare până 

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

sau se face evacuarea. 

 

VI. OBLIGAłIILE CONTRACTORULUI 

 

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

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

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

 Art. 6.1. Să controleze periodic modul cum este folosit 

(potrivit destinaŃiei) şi întreŃinut de către LOCATAR spaŃiul 

închiriat, putând rezilia unilateral contractul, în condiŃiile în care 

LOCATARUL nu îl utilizează şi nu îl întreŃine corespunzător. 
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VII. OBLIGAłIILE LOCATARULUI 

 
 Art. 7.1. Să folosească spaŃiul cu altă destinaŃie închiriat 

conform destinaŃiei prevăzută în contract. 

 Art. 7.2. Sa plătească preŃul închirierii stabilit la cap. V, 

până la termenele prevăzute la art. 5.1 şi 5.2. 

 Art. 7.3. Să constituie cu titlu de garanŃie de bună execuŃie 

a clauzelor contractuale suma ........... de Euro respectiv 

reprezentând contravaloarea preŃului închirierii calculată pentru o 

perioadă de trei luni sub formă de scrisoare de garanŃie bancară 

sau depozit bancar. Această sumă va fi reactualizată anual în 

funcŃie de evoluŃia cursului EURO/RON . 

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

bancă agreată de ambele părŃi contractante. 

 Dacă este necesar din suma stabilită mai sus vor fi 

prelevate sumele datorate de LOCATAR în baza prezentului 

contract. 

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

numai pe baza unei notificări din partea Primăriei Municipiului 

Bucureşti - DirecŃia de AchiziŃii, Concesionări şi Contracte către 

banca care a emis scrisoarea de garanŃie sau a constituit 

depozitul bancar la data încetării valabilităŃii prezentului contract 

şi numai dupa predarea cu proces - verbal a spaŃiului către 

LOCATOR si achitarea tuturor obligaŃiilor de plată. 

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

majorărilor de întârziere către LOCATAR, la încetarea 

contractului LOCATORUL este în drept să reŃină din garanŃia de 

bună execuŃie sumele datorate până la concurenŃa acestora. 
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 Art. 7.4. Orice îmbunăŃiri sau lucrări necesare punerii în 

funcŃiune şi întreŃinere a spaŃiului se vor face cu  fonduri financiare 

şi forŃe proprii, fără pretenŃia rambursării contravalorii manoperei 

şi a materialelor consumate, la încheierea prezentului contract 

Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI 

precum si cu obŃinerea tuturor autorizaŃiilor legale. 

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

condiŃii lucrările de întreŃinere şi reparaŃii inclusiv la părŃile de 

folosinŃă comună ale imobilelor faŃade învelitoare, centrale 

termice, coloane comune de alimentare cu apă, scurgere, 

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

despăgubire din partea proprietarului. 

 Art. 7.5. Este interzis LOCATARULUI să înstrăineze 

dreptul de folosinŃă prin subînchiriere, asociere, colaborare, 

locaŃie totală sau parŃială, inclusiv cesiunea dreptului de 

închiriere, unei terŃe persoane. 

 Art. 7.6. Să comunice LOCATORULUI în termen de 15 zile 

orice modificare a contractului de societate şi/sau a statutului, 

precum şi schimbarea obiectului de activitate care se va face în 

scris cu acordul proprietarului sau orice modificare survenită la 

Oficiul Registrului ComerŃului. 

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

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

LOCATORULUI şi condiŃionat de obŃinerea autorizaŃiilor şi 

avizelor necesare în condiŃiile art. 7.4. 

 Art. 7.8. În situaŃia în care se vor executa lucrări de 

consolidare care presupun încetarea activităŃii LOCATARULUI, 

acesta va evacua spaŃiul ce face obiectul contractului pe perioada 
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executării lucrărilor şi va fi scutit de plata chiriei prevăzute la art. 

5.1. din prezentul contract pentru perioada respectiva. 

 Art. 7.9. În situaŃia renunŃării unilaterale, să comunice 

LOCATORULUI cu cel puŃin 30 de zile înainte de eliberarea 

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

proces-verbal ( cu toate investiŃiile existente). 

 Art. 7.10. Taxele locale privind spaŃiul, precum şi 

cheltuielile privind utilităŃile consumate sunt în sarcina 

LOCATARULUI. 

 Art. 7.11. Neutilizarea spaŃiului cu altă destinaŃie în anumite 

perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu 

exclude plata chiriei pentru aceste perioade. 

 Art. 7.12. La expirarea termenului de închiriere, 

LOCATARUL va preda spaŃiul inchiriat asa cum l-a preluat prin 

proces-verbal de predare-primire, având obligaŃia de a plati 

daunele cauzate ca urmare a deteriorării spaŃiului şi a dotărilor 

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

execuŃie nu acoperă valoarea daunelor provocate, LOCATARUL 

se obligă să achite diferenŃa fără nici o obiecŃie. 

 

VII. PACTUL COMISORIU EXPRES DE GRADUL IV 

 

 Art. 8. Dacă una din părŃi nu îşi îndeplineşte obligaŃiile 

menŃionate, prezentul contract se consideră desfiinŃat de plin 

drept fără îndeplinirea vreunei formalităŃi prealabile şi fără 

intervenŃia instanŃelor judecătoreşti. 
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VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

 Art. 9. Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în 

următoarele situaŃii: 

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

prelungirea acestuia, în condiŃiile legii. 

(b) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către 

LOCATAR, prin reziliere unilaterală de către LOCATOR conform 

art. 8. 

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

denunŃarea unilaterală de către LOCATOR fără plata vreunei 

despăgubiri 

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

în cazul imposibilitatii obiective a LOCATORULUI de a-l exploata 

prin renunŃare, fara plată 

(f) deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului 

împotriva LOCATARULUI. 

 Art. 10. La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL 

se obligă să elibereze spaŃiul şi să-l predea LOCATORULUI, pe 

bază de proces - verbal în stare de funcŃionare. În caz contrar, 

obligaŃiile de plată stabilite prin contractul de închirire curg până la 

efectiva predare sau evacuare a spaŃiului. 

 Art. 11. LOCATARUL are obligaŃia să elibereze spaŃiul la 

notificarea Primăriei Municipiului Bucureşti prin DirecŃia de AchiziŃii 

Concesionari şi Contracte. La încheierea prezentului contract, 

LOCATARUL va da o declaraŃie (angajament de evacuare) pe 

propria răspundere prin care va fi de acord cu evacuarea sa 

necondiŃionată în situaŃia nerespectării clauzelor contractuale, 
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declaraŃie care va constitui titlu executoriu de evacuare, ce se va 

anexa la contract, făcând parte din acesta. 

 Art. 12. În baza angajamentului de evacuare prevăzut 

anterior, în caz de refuz a eliberării de bună voie a spaŃiului 

închiriat, LOCATORUL are dreptul să-l evacueze pe LOCATAR în 

mod forŃat, fără autorizare judecătorească şi fără punere în 

întârziere . 

 Art. 13. Prezentul contract poate înceta prin acordul scris al 

pârtilor, în baza unor motive temeinic justificate, cu condiŃia 

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

 

IX. LITIGII 

 

 Art. 14. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea 

prezentului închiriere se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz 

de nerezolvare, competenŃa instanŃelor judecătoreşti române de 

drept comun. 

 Art. 15. Dreptul aplicabil părŃilor contractuale este dreptul 

român. 

  

X. FORłA MAJORĂ 

 

 Art. 16. ForŃa majoră exonerează părŃile de răspundere 

pentru neîndeplinirea totală sau parŃială a obligaŃiilor ce le revin, 

conform prevederilor din contract. 

 Art. 17. Prin forŃa majoră se înŃelege orice eveniment 

independent de voinŃa părŃilor, imprevizibil şi inevitabil apărut 
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după intrarea în vigoare a contractului şi care impiedică părŃile 

să-şi execute integral sau parŃial obligaŃiile contractului. 

 Cazul de forŃă majoră se va comunica celeilalte părŃi de 

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

urmat de o scrisoare recomandată sau menŃiunea constatării 

evenimentului de acest gen de către organele competente. 

 Art. 18. În condiŃiile în care forŃa majoră conduce la o 

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

reuni pentru a hotărî asupra executării clauzelor contractuale în 

viitor. 

 În cazul dispariŃiei sau imposibilităŃii de exploatare din 

cauze obiective a spaŃiului ce face obiectul prezentului contract, 

justificate de părŃi, contractul îşi încetează valabilitatea la 

solicitarea uneia din părŃi. 

 

XI. ACCEPTAREA 

 

 Art. 19. Subsemnatul............... reprezentant al S.C,.......... 

în calitate de LOCATAR , declar că am vizitat în detaliu spaŃiul 

prevăzut mai sus şi că accept toate condiŃiile prezentului contract 

de închiriere neavând nici o pretenŃie pentru vreo reparaŃie sau 

ameliorare faŃă de ceea ce s-a constatat. 

 

XI. DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 20. În cazul apariŃiei unor situaŃii ce impun măsuri 

administrative ale AdministraŃiei Publice Centrale sau Locale ori a 

unor hotărâri judecătoreşti, ce vizează modernizarea, mutarea, 

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

formalitate, prin simpla notificare, LOCATORUL fiind absolvit de 

orice răspundere faŃă de LOCATAR. 

 Art. 21. LOCATORUL îşi rezervă dreptul, iar LOCATARUL 

este de acord, să se modifice prezentul contract conform 

hotărârilor emise de CGMB, în ceea ce priveşte adaptarea 

clauzelor contractuale conform prevederilor acestor acte 

normative. 

 Art. 22. Orice modificare a prezentului contract se poate 

face numai prin act adiŃional semnat de ambele părŃi 

contractante. 

 Art. 23. Prezentul contract de închiriere, împreună cu 

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

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

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

integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinŃa părŃilor şi constitue 

titlu de creanŃă. 

 Art. 24. LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea 

regimului juridic al spaŃiului, ca urmare a unor eventuale 

reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract 

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

despăgubiri de la LOCATOR sau de la eventualul proprietar. 

 Art. 25. Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 4 

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

 

LOCATOR LOCATAR 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

.............................. 
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ANEXA NR. 3 

La H.C.G.M.B. 268/2010 

TARIFE ÎNCHIRIERE STABILITE PENTRU EXPLOATAREA  SPAłIILOR CU ALTĂ DESTINAłIE 

DECÂT ACEEA DE LOCUINłĂ ŞI A TERENURILOR AFERENTE 

 
Nr. 
Crt. 

Profilul activităŃii RON (fara TVA) /mp/lună 

Zona 0 Zona I Zona II Zona III 

1. SpaŃii închinate de RA-APPS-SAIFI 7 6 5 4 
2. SpaŃii pentru producŃie şi prestări de servicii şi pentru activităŃi 

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

5 4 3 3 

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

5 4 3 2 

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

4 3 2 1 

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

2 1 0,8 0,8 
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6. Ateliere de creaŃie al Uniunii artiştilor plastici, membrilor 
acesteia, spaŃii pentru muzee, expoziŃii, cu excepŃia 
magazinelor specifice. 

2 1 0,8 0,8 

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

închiriate - 50% din tariful de bază 
- - - - 
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ANEXA nr. 4 

la H.C.G.M.B. nr. 268/2010 

 

TARIFE ÎNCHIRIERE PENTRU UTILIZAREA SPAłIILOR CU ALTĂ DESTINAłIE  

DECÂT ACEEA DE LOCUINłĂ ŞI A TERENURILOR AFERENTE 

 
Nr. 

crt. 

Profilul activităŃii EURO (fără TVA)/mp/lună 

 

 

 

 

Zona 0 Zona I Zona II Zona III 

1. COD CAEN 55, 64, 65, 92 

UnităŃi bancare, hoteliere, loto prono, jocuri de noroc 

(dependinŃele aferente existente la aceeaşi adresa 50% 

din tariful de bază) 

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

2. COD CAEN 67 

Case de schimb valutar, case de amanet 

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

3. COD CAEN 68, 69,7022, 73, 79, 80  

ConsignaŃii, agenŃii comerciale, imobiliare şi de turism, 

30,00 20,00 15,00 10,00 
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notariate, birouri avocatură, birouri consultanŃă (birourile 

după caz, depozitele şi dependinŃele aferente existente la 

aceeaşi adresa 50% din tariful de bază) 

4. COD CAEN 55, 56,             

UnităŃi de alimentaŃie publică, cafenele (birourile, 

depozitele şi dependinŃele anexe existente la aceeaşi 

adresă 50% din tariful de bază) 

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

5. Cod CAEN 46, 47, 77  

UnităŃi de comercializare produse alimentare şi 

nealimentare, cofetării, patiserii, internet cafe, fast-food, 

show-room-uri (birourile şi depozitele aferente 50% din 

tariful de bază) 

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

6. COD CAEN 1013, 1071, 3312, 3313, 3314, 49, 60, 61, 75, 

81, 86, 95, 96  

SpaŃii pentru producŃie şi prestări de servicii, farmacii şi 

pentru activităŃi medicale, inclusiv birourile şi depozitele 

aferente 

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

7. COD CAEN 72, 74 

Sedii pentru activitatea de cercetare şi proiectare 

10,00 8,00 6,50 4,50 
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8. Sedii administrative, organizaŃii profesionale, altele decât 

cele de la pct.3 (cu cărora li se aplică tarifele 

corespunzătoare activităŃii desfăşurate) 

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

9 COD CAEN 90,93 

ActivităŃi social culturale, cinematografe (numai sălile de 

spectacole, spaŃiile comerciale la tarifele de încadrare) şi 

activităŃi sportive (exclusiv spaŃiile care se încadrează la 

pct.5) 

8,00 6,00 4,00 4,00 

10 COD CAEN 52 

Depozite independente, subsoluri destinate activităŃilor 

comerciale, de producŃie şi de prestări servicii, exclusiv 

subsoluri tehnice 

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

11 COD CAEN 58,85,91,90 

ÎnvăŃământ de toate gradele, teatre, case de cultură, şcoli 

populare de artă, centre de creaŃie populară, biblioteci, 

librării, edituri, tipografii, activităŃi de cult 

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

12 Terenuri: 

a)ocupate cu terase acoperite sau neacoperite 

 

Sezon 

 

 

aprilie-octombrie 
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b)ocupare pentru depozitarea mărfurilor, ambalajelor 

aferente activităŃilor comerciale etc. 

c)pentru activităŃile de la pct. 9 

 

Extrasez 

 

 

4,00 

 

3,00 

 

noiembrie-martie 

 

 

3,00          2,00 

 

2,00          2,00 

 

 

 

 

2,00 

 

 

2,00 

13 CurŃi aferente spaŃiilor cu altă destinaŃie, curŃi acces (cotă 

indiviză) 

2,00 1,00 1,00 0,5 
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DELIMITAREA ZONELOR 

 

Zona ultracentrală (zona 0): Bd. l.C. Brălianu, Bd. N. Bălcescu, 

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

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

Palatului, str. Brezoianu, str. Academiei, str. Doamnei, str. Ion 

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

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

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

Elisabeta, P-Ńa Operei, Bd. Unirii, str. Ştirbei Vodă, Bd. Republicii, 

Bd. Carol I, Calea Moşilor, Calea Călăraşilor până la Hala Traian, 

P-Ńa Victoriei, Bd. Ana Ipătescu, Calea 13 Septembrie (până la 

intersecŃia cu şos. Panduri) precum şi arterele adiacente acestora 

pe o rază de 50 de m. 

Zona I (zona centrală): cuprinsă între străzile: P-Ńa Victoriei - 

lancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, 

Şerban Vodă, Tudor Vladimirescu, Panduri, Grozăveşti, Nicolae 

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

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

viŃei, Bd. Ion Mihalache precum şi arterele adiacente acestora pe 

o rază de 50 de m 

 

Zona II (ansambluri de locuinŃe şi artere importante): Titan, 

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

Crângaşi-Giuleşti, Pajurei-Bucureştii Noi, AviaŃiei-Electronicii şi 

arterele Colentina (până la şos. Fundeni) Socului, Pantelimon, 



50 
 

lancului, Muncii precum şi arterele adiacente acestora pe o rază 

de 50 de m. 

 

Zona III - Platforme industriale: Platforme industriale, 

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

Străuleşti 

- Zone de agrement: Pădurea Băneasa, zona lacurilor 

râului Colentina, zona lacului DâmboviŃa şi Pădurea Roşu, 

Pădurea Andronache; 

 - Zone periferice: Cartierele Pantelimon, Colentina, 

Dobroieşti, Fundeni, Gara CăŃelu, Ferentari, Prelungirea 

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

Băneasa, Pipera. 

 

NOTĂ: 

La tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică următoarele 

corecŃii: 

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

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

la sobă; 

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

destinaŃie decât cea de locuinŃă situate în zonele cuprinse între 

străzile nominalizate în DispoziŃia Primarului General nr. 

766/25.02.2005; 
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c) o reducere de 30% a tarifului de bază, pentru spaŃiile cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă situate în imobile ce fac obiectul 

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

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

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

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

asociaŃiile cu scop caritabil (adăposturi de noapte, azile de 

bătrâni, case de copii, cămine sociale etc.), precum şi persoanele 

posesoare a unui certificat de handicap - beneficiază de 

reducerea tarifului de bază şi alte categorii nominalizate în acte 

normative în vigoare. 

e) beneficiază de reducerea tarifului de bază şi alte categorii 

nominalizate în acte normative în vigoare. 

f) dacă spaŃiul precum şi titularul contractului de închiriere se 

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

reducere, respectiv reducerea cea mai mare. 

 

* * *  Valorile tarifelor de mai sus sunt calculate la un curs de 

3,5305 RON/FURO şi vor 11 actualizate în funcŃie de evoluŃia 

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

NaŃională a României 

La tarifele astfel stabilite nu se va mai apleca coeficientul de vad. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind revizuirea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi proiectului privind realizarea  

„Parcaj subteran PiaŃa Alba Iulia” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastuctură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe 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. 49/29.07.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă revizuirea şi actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi proiectului privind realizarea „Parcaj 
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subteran PiaŃa Alba Iulia” pe teritoriul municipiului Bucureşti, 

prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea, proiectarea, construcŃia şi operarea 

proiectului vor fi realizate de către investitorul privat, ce va fi 

selectat în urma unor proceduri competitive de concesiune de 

lucrări publice. 

 Art. 3 Anexa nr. 8 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 273/2006 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 

14 parcaje subterane pe teritoriul municipiului Bucureşti se 

modifică conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

273/2006 rămân neschimbate. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

  

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 269 
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ANEXA NR. 1 

LA H.C.G.M.B. NR. 269/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

“Parcaj Subteran PiaŃa Alba Iulia” 

 

1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv T.V.A.) 288.916,54 mii 

RON 

 68.295,33 mii 

EURO 

  

din care  

lucrări de construcŃii montaj 242.563,28 mii 

RON 

 57.338,14 mii 

EURO 

  

(1 euro =4,2304 LEI la data de 20.08.2010) 

  

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI (exclusiv 

T.V.A.) 

 

  

ANUL I 74.865,40 mii RON 17.697.003 

EURO 

Din care C+M 62.848,14 mii RON 14.856.310 
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EURO 

   

ANUL II 116.317,83 mii RON 27.495.707 

EURO 

Din care C+M 97.655,98 mii RON 23.084.340 

EURO 

   

ANUL III 97.733,31 mii RON 23.102.620 

EURO 

Din care C+M 82.059,14 mii RON 19.397.490 

EURO 

   

3. CAPACITĂłI   

  

 Număr locuri de parcare 1496 autoturisme 

 Niveluri 3 

 SuprafaŃa construită 24965 mp 

 SuprafaŃa construită desfăşurată 

totală 

70410 mp 

 SuprafaŃa construită desfăşurată 

Nivel -1, 

24965 mp 

comercial şi circulaŃie pietonală  

 SuprafaŃa construită desfăşurată a 

celor 2  

45445 mp 

Niveluri de parcare (2 şi 3)  

 Durata de realizare a investiŃiei 3 ani (36 luni) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind revizuirea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi proiectului privind realizarea „Parcaj subteran PiaŃa  

Walter Mărăcineanu” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastuctură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe 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. 48/29.07.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă revizuirea şi actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi proiectului privind realizarea „Parcaj 



57 
 

subteran PiaŃa Walter Mărăcineanu” pe teritoriul municipiului 

Bucureşti, prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea, proiectarea, construcŃia şi operarea 

proiectului vor fi realizate de către investitorul privat, ce va fi 

selectat în urma unor proceduri competitive de concesiune de 

lucrări publice. 

 Art. 3 Anexa nr. 7 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 273/2006 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 

14 parcaje subterane pe teritoriul municipiului Bucureşti se 

modifică conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

273/2006 rămân neschimbate. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

  

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 270 
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ANEXA NR. 1 

LA H.C.G.M.B. NR. 270/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

“Parcaj Subteran PiaŃa WALTER MĂRĂCINEANU” 

 

1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv T.V.A.) 35.803,99 mii RON 

 8.467,30 mii EURO 

  

din care  

lucrări de construcŃii montaj 25.435,36 mii RON 

 6.015,22 mii EURO 

  

(1 euro =4,2285 LEI la data de 08.07.2010) 

  

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI (exclusiv T.V.A.)  

ANUL I 13.379,26 mii RON 3.164.068 EURO 

Din care C+M 9.504,68 mii RON 2.247.767 EURO 

   

ANUL II 22.424,72 mii RON 5.303.232 EURO 

Din care C+M 15.930,68 mii RON 3.767.453 EURO 

   

3. CAPACITĂłI   

 Număr locuri de parcare 241 autoturisme 

 Niveluri 2 

 SuprafaŃa construită 4522 mp 

 SuprafaŃa desfăşurată  9044 mp 

 Durata de realizare a investiŃiei 2 ani (24 luni) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind revizuirea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi proiectului privind realizarea 

 ,,Parcaj subteran PiaŃa Edgar Quinet’’ 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei buget, finanŃe 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. 47/29.07.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art. 1 Se aprobă revizuirea şi actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi proiectului privind realizarea ,,Parcaj 
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subteran PiaŃa Edgar Quinet’’ pe teritoriul municipiului Bucureşti, 

prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 FinanaŃarea, proiectarea, construcŃia şi operarea 

proiectului vor fi realizate de către investitorul privat, ce va fi 

selectat în urma unor proceduri competitive de concesiune de 

lucrări publice. 

 Art. 3 Anexa nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2006 

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 6 parcaje 

subterane pe teritoriul municipiului Bucureşti se modifică conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

213/2006 rămân neschimbate 

 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 adoptă în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 271 
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ANEXA NR. 1 

LA H.C.G.M.B. NR. 271/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

“Parcaj Subteran Strada Edgar Quinet” 
 

1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv T.V.A.) 55.850,95 mii RON 

 13.412,490 mii EURO 

din care  

lucrări de construcŃii montaj 43.446,71 mii RON 

 10.433,637 mii EURO 

(1 euro =4,1641 LEI la data de 10.05.2010) 

  

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI (exclusiv T.V.A.)  

ANUL I 22.901,76 mii RON 5.499.811 EURO 

Din care C+M 17.815,39 mii RON 4.278.328 EURO 

ANUL II 16.748,04 mii RON 4.022.008  EURO 

Din care C+M 13.028,38 mii RON 3.128.738 EURO 

ANUL III 16.201,14 mii RON 3.890.671 EURO 

Din care C+M 12.602,94 mii RON 3.026.571 EURO 

   

3. CAPACITĂłI   

 Număr locuri de parcare 380 autoturisme 

 Niveluri 3 

 SuprafaŃa construită 6140 mp 

 SuprafaŃa construită desfăşurată totală 14450 mp 

 Durata de realizare a investiŃiei 3 ani (36 luni) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind revizuirea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi proiectului privind realizarea  

,,Parcaj subteran PiaŃa Charles de Gaulle’’ 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei buget, finanŃe 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. 46/29.07.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art. 1 Se aprobă revizuirea şi actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi proiectului privind realizarea ,,Parcaj 
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subteran PiaŃa Charles de Gaulle’’ pe teritoriul municipiului 

Bucureşti, prevăzuŃi în anexa care face parte intagrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea, proiectarea, construcŃia şi operarea 

proiectului vor fi realizate de către investitorul privat, ce va fi 

selectat în urma unor proceduri competitive de concesiune de 

lucrări publice. 

 Art. 3 Anexa nr. 6 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2006 

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 6 parcaje 

subterane pe teritoriul municipiului Bucureşti se modifică conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

213/2006 rămân neschimbate. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 272 
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ANEXA NR. 1 

LA H.C.G.M.B. NR. 272/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

“Parcaj Subteran PiaŃa Charles de Gaulle” 

 

1. VALOAREA TOTALĂ (exclusiv T.V.A.) 187.192,67 mii RON 

 44.953,934 mii EURO 

din care  

lucrări de construcŃii montaj 151.735,81 mii RON 

 36.439,04 mii EURO 

(1 euro =4,1641 LEI la data de 10.05.2010) 

  

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI (exclusiv T.V.A.)  

ANUL I 53.534,33 mii RON 12.856.158 EURO 

Din care C+M 43.394,22 mii RON 10.421.032 EURO 

   

ANUL II 70.120,44 mii RON 16.839.280  EURO 

Din care C+M 56.838,65 mii RON 13.649.685 EURO 

   

ANUL III 63.537,60 mii RON 15.258.496 EURO 

Din care C+M 51.502,93 mii RON 12.368.323 EURO 

   

3. CAPACITĂłI   

 -Număr locuri de parcare 603 autoturisme 
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 -Niveluri 3 

 -SuprafaŃa construită 13529 mp 

 -SuprafaŃa construită desfăşurată totală 36239 mp 

 -SuprafaŃa construită desfăşurată aferentă  Nivel 

-2 şi Nivel -3 

23000 mp 

 -SuprafaŃa construită desfăşurată aferentă 

spaŃiului comercial şi circulaŃiei pietonale, Nivel -1 

13529 mp 

 -SuprafaŃa construită desfăşurate rezervate  5916 mp 

-Pasajului Rutier Auto la Nivel -2 şi Nivel -3  

 -Durata de realizare a investiŃiei 3 ani (36 luni) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 229/2006 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii ,,Reabilitare şi 

modernizare Stadionul NaŃional Lia Manoliu’’ 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei buget, finanŃe 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. 74/20.10.2010; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 229/2006, modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 

234/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

229/2006 modiifcată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 234/2008, 

rămân neschimbate 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 273 
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ANEXA NR. 1 

LA H.C.G.M.B. NR. 273/2010 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului  

,,Reabilitarea şi modernizarea Stadionului naŃional Lia Manoliu” 

 

- SuprafaŃa construită: 16.660 mp 

- SuprafaŃa construită desfăşurată: 108.420 mp 

 

Nivelul Subsol 3 Subsol 2 Subsol 1 Parter Etaj 1 Etaj 2 Gardene Total 

Aria 

construită 

(mp) 

12.220 11.200 10.580 16.650 12.680 14.600 30.500 108.420 

 

 Tribuna I Tribuna II Peluza 1 Peluza 2 Loje Presa Total 

Spectatori 

(nr. 

persoane) 

8.800 16.900 12.850 12.850 3.600 3.600 55.000 
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1 euro =3.4673 lei (decembrie 2007) 

 Valoare (exclusiv TVA) Valoare (inclusiv TVA) Valoare 

 lei lei euro 

Valoarea totală a 

investiŃiei 

din care: 

C+M 

616.390.470 

 

 

544.341.715 

764.324.183 

 

 

674.983.727 

220.437.857 

 

 

194.671.279 

• Sursa de finanŃare: Buget local şi alte surse legal constituite 

• Termen de finalizare: 42 luni 

• Eşalonare: anul I – proiecte – faze intermediare; anii II şi III - demolare, săpătură şi turnări 

betoane, structură metalică perimetrală şi învelitoare, arhitectura şi instalaŃii, dare în funcŃiune. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind 

administrarea reŃelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 

Municipiul Bucureşti 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastuctură 

urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de Guvern nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării construcŃiilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/2008 se 

modifică, în sensul că se adaugă următoarele străzi prevăzute în 
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expunerea de motive a Primarului General: str. Petru Rareş, str. 

Ialomicioarei, str. Comana, str. BăltăreŃului, str. Brăniştari, str. 

Bucureşti – Măgurele, str. Căscioarelor, str. Chircii, str. Coriolan 

Caius Marcus, str. Drumul Cooperativei, str. Gălbenelelor, str. 

Prelungirea Neptun, str. Orleanu Paul, str. Pipirig, str. Ruscăi, str. 

Serg. Turturică, str. Agronomiei, str. Bilciuleşti, str. Lascăr 

Buruiană, str. Pană Buescu, str. Viorel Ciurea, str. Gherasim 

Constantinescu, str. Filip Nicolae, str. Alexandru Furtunescu, str. 

Vasile GheŃie, str. Mihai Levente, str. Ion Maier, str. Teodor Martin, 

str. Vlad Munteanu, str. Alexandru Nasta, str. Ieraclie Arion, str. 

Ocna Sibiului, str. Pechea, str. Sf. Ecaterina, str. Aurel Popoviciu, 

str. Corneliu Roman, str. Paul Riegler, str. Teodor Seidel, str. 

Neculai Stamatin, str. Radu Vlădescu, str. Ion Zăvoi, str. PiaŃa 

Horticultorilor şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea C.G.M.B. nr. 254/2008 se 

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

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

hotărâre. 

 Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

254/2008 rămân neschimbate. 

 Art. 5 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se 

abrogă. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Consiliile Locale ale 

Sectoarelor 1 - 6 şi AdministraŃia Străzilor vor aduce la îndeplinire 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

  

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 274 
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Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 274/2010 

 
Nr. 

Crt. 
Felul Arterei Denumirea Limite Categoria 

străzii 
Sector 

De la... Până la... 
1 Bd. Aerogării Şos. Bucureşti 

Ploieşti 
Bd. Ficusului I 1 

2 Str. Agronomiei PŃa Horticultorilor PŃa Aurel Popoviciu  1 
3 Str. Arion Eraclie gral Şos. Bucureşti 

Ploieşti 
Str. Drum Lăpuş  1 

4 Str. Avionului Şos. Pipera Linia CF ConstanŃa I 1 
5 Bd. Averescu Alex. 

Mareşal 
Bdul Ion Mihalache Şos. Kiseleff II 1 

6 Bd. Aviatorilor P-Ńa Victoriei Şos. Nordului I 1 
7 P-Ńa Aviatorilor   I 1 
8 Str. Băiculeşti Şos. Străuleşti Str. Hrisovului I 1 
9 Bd. Bălcescu Nicolae Bd. Regina Elisabeta Str. C.A.Rosetti I 1 

10 Str. Baldovin Pârcălabul Str. Mircea 
Vulcanescu 

Str. Cameliei I 1 

11 Bd. Banu Manta Şos. Nicolae 
Titulescu 

Bd. Ion Mihalache I 1 

12 Str. Beller Radu lt. av. Calea DorobanŃi Bd. Mircea Eliade I 1 
13 Str. Berthelot Henri 

Matias G-ral 
Str. Berzei Calea Victoriei I 1 

14 P-Ńa Botescu Haralambie   I 1 
15 Str. Berzei Calea Plevnei PŃa Haralambie 

Botescu 
I 1 
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16 Str. Biharia Bd.  Aerogării Str. Zăpada Mieilor III 1 
17 Str. Bilciuleşti  Str. Promoroaca Str. Ocna Sibiului III 1 
18 Şos. Bucureşti-Ploieşti P-Ńa Presei Libere Str. Elena 

Văcărescu 
I 1 

19 Şos. Bucureşti-Târgovişte Bd. Bucureştii Noi Şos. Odăii I 1 
20 Str. Buruiană Lascăr  Calea Radu Vlădescu PŃa Aurel Popoviciu  1 
21 Str. Buescu Pana Calea Ion Zavoi Str. Viorel Ciurea  1 
22 Bd. Bucureştii Noi Calea GriviŃei Şos. Buc. Târgovişte I 1 
23 Str. Budişeanu Ion Str. G-ral Berthelot Calea GriviŃei III 1 
24 Str. Buzeşti Calea GriviŃei P-Ńa Victoriei I 1 
25 P-Ńa Buzeşti   I 1 
26 Str. Câmpineanu Ion Str. Ştirbei Vodă Bd. Nicolae 

Bălcescu 
I 1 

27 Str. Caraiman Calea GriviŃei Bd. Ion Mihalache I 1 
28 Str. Caramfil Nicolae Şos. Nordului Str. Av. Al. 

Şerbănescu 
I 1 

29 Bd. Câmpul Pipera Aleea 
Privighetorilor 

Limita proprietate - 1 

30 P-Ńa Charles de Gaulle   I 1 
31 Şos. Chitilei Bd. Bucureştii Noi Limita Administrativă I 1 
32 Str. Ciurea Viorel Str. Pana Buescu Bd. Neculai 

Stamatin 
 1 

33 Str. Clăbucet Calea GriviŃei Str. Popişteanu II 1 
34 Str. Cobălcescu Grigore Str. Schitu 

Măgureanu 
Str. Berzei II 1 

35 Str. Comana Str. C. Marinescu Şos. N. Titulescu III 1 
36 Str. Constantinescu PŃa Aurel Popoviciu Str. Mihai Levente  1 
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Gherasim 
37 Str. Constantinescu 

Alexandru 
Bd. Ion Mihalache Şos. Kiseleff II 1 

38 Str. Coralilor Şos. Străuleşti Str. NataŃiei III 1 
39 Bd. Cuza Alex. Ioan Str. Buzeşti Şos. Nicolae 

Titulescu 
II 1 

40 Aleea de legătură Calea GriviŃei Str. Ialomicioarei  
nr. 6 

III 1 

41 Bd. Dacia Calea GriviŃei Calea Moşilor II 1+2 
42 Str. Dobrescu I. Dem Calea Victoriei Bd. Nicolae 

Bălcescu 
III 1 

43 Str. Dornei Linia CF Str. Av. Popişteanu III 1 
44 Calea DorobanŃi P-Ńa Alex Lahovari P-Ńa Charles de 

Gaulle 
II 1 

45 P-Ńa DorobanŃi   II 1 
46 Str. Drumul Nisipoasa Str. Câmpul Pipera Linia CF ConstanŃa IV 1 
47 Bd. Duca Gheorghe ing. Calea GriviŃei Bd. Alex. Ioan Cuza II 1 
48 Bd. Eliade Mircea Bd. Aviatorilor Calea Floreasca III 1 
49 Str. Eminescu Mihai Calea Moşilor PiaŃa Romană III 1 
50 Str. Enescu George Str. Luterană P-Ńa Alex. Lahovari II+III 1 
51 P-Ńa George Enescu   I 1 
52 Str. Episcopiei Calea Victoriei Str. Nicolae Golescu III 1 
53 Bd. ExpoziŃiei Str. Av. Popişteanu Bd. Kiseleff II 1 
54 Str. Felix Dr.  Bd. Ion Mihalache P-Ńa Buzeşti III 1 
55 Str. Filip Nicolae Bd. Paul Biegler PŃa Aurel Popoviciu  1 
56 Bd. Ficusului Str. Elena Văcărescu Bd. Aerogării II 1 
57 Calea Floreasca Şos. Ştefan cel Mare Şos. Pipera II 1 
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58 Bd. Furtunescu 
Alexandru 

Bd. Paul Biegler Str. Mihai Levente  1 

59 Str. Franklin Calea Victoriei Bd. Magheru III 1 
60 Str. Gârlei Bd. I. Ionescu de la 

Brad 
Str. Dobrogeanu 
Gherea 

IV 1 

61 Str. Gara de Nord Str. Cameliei P-Ńa Gării de Nord III 1 
62 P-Ńa Gara de Nord   II 1 
63 P-Ńa Gara Băneasa   II 1 
64 Str. GheŃie Vasile PŃa Aurel Popoviciu Bd. Neculai 

Stamatin 
 1 

65 Bd. Gloriei Bd. Bucureştii Noi Str. Piatra Morii II 1 
66 Str. Godeanu Constantin Şos. Chitilei Pod Străuleşti IV 1 
67 Bd. Golescu Dinicu Str. Berzei Şos. Orhideelor II 1 
68 Str. Golescu Nicolae Str. C.A.Rosetti Str. George Enescu III 1 
69 Calea GriviŃei Calea Victoriei Bd. Bucureştii Noi II 1 
70 P-Ńa Horticultorilor Bd. Agronomiei Aleea Privighetorilor  1 
71 Str. Ialomicioarei  Str. C. Marinescu Str. Comana III 1 
72 Bd. Iancu de Hunedoara P-Ńa Victoriei Calea DorobanŃi II 1 
73 Bd. Ionescu de la Brad 

Ion 
Şos. Bucureşti 
Ploieşti 

Şos. Străuleşti II 1 

74 Şos. Ionescu Siseşti 
Gheorghe 

Şos. Bucureşti 
Târgovişte 

Bd. Ion I. de la Brad II 1 

75 Str. Jandarmeriei Şos. Bucureşti 
Ploieşti 

Sos. Ghe. I. Siseşti III 1 

76 Şos. Jiului Bd. Bucureştii Noi Bd. Poligrafiei II 1 
77 Şos. Kiseleff Pavel P-Ńa Victoriei P-Ńa Presei Libere I+II 1 
78 P-Ńa Lahovari Alexandru   II 1 
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79 Bd. Laminorului Şos. Chitilei Str. Fabrica de 
Cărămidă 

III 1 

80 Bd. Lascăr Catargiu P-Ńa Romană P-Ńa Victoriei I 1 
81 Str. Levente Mihai Str. Gherasim 

Constantinescu 
Aleea 
Privighetorilor 

 1 

82 Str. Luterană Str. Ştirbei Vodă Str. G-ral Berthelot III 1 
83 Şos. Madrigalului Bd. Ion I. de la Brad Str. Gârlei IV 1 
84 Bd. Magheru Gheorghe 

G-ral 
Str. C.A.Rosetti P-Ńa Romană I 1 

85 P-Ńa Maier Ion Bd. Neculai Stamatin Str. Alexandru Nasta  1 
86 Str. Maltopol Bd. Alex. Ioan Cuza Şos. N. Titulescu III 1 
87 Str. Manu Gheorghe G-

ral 
Bd. Lascăr Catargiu Str. Occidentului III 1 

88 Str. Mărăcineanu Walter Str. Câmpineanu Ion Str. Brezoianu III 1 
89 P-Ńa Mărăcineanu Walter   III 1 
90 Bd. Mărăşti Bd. Al. Averescu PŃa Presei Libere II+III 1 
91 Str. Martin Teodor Bd. Alexandru 

Furtunescu 
Str. Câmpul Pipera  1 

92 Bd. Mihalache Ion P-Ńa Victoriei Calea GriviŃei II 1 
93 Str. Munteanu Vlad Calea Radu Vlădescu Calea Radu 

Vlădescu 
 1 

94 Str. Nasta Alexandru Str. Viorel Ciurea  Aleea 
Privighetorilor 

 1 

95 Str. NataŃiei Str. Neajlovului Str. Jiului III 1 
96 Şos. Nordului Str. Nicolae Caramfil Linia CF II 1 
97 Str. OaspeŃilor Ionescu Siseşti Str. Jandarmeriei IV 1 
98 Str. Occidentului Str. Gheorghe Manu Str. Buzeşti III 1 
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99 Str. Ocna Sibiului Str. Al. Şerbănescu Limita proprietate III 1 
100 Şos. Orhideelor Splaiul IndependenŃei Str. Dinicu Golescu II 1 
101 Str. Padina Şos. Bucureşti 

Ploieşti 
Str. Vadul Moldovei III 1 

102 Drum Pădurea Pustnicu Aleea Teişani Str. Vadul Moldovei IV 1 
103 Str. Pajurei Bd. Bucureştii Noi Aleea Pajurei III 1 
104 Str. Pârvan Vasile Bd. M. Kogălniceanu Calea Plevnei II 1 
105 Str. Pechea Str. Berca Limita proprietate III 1 
106 Str. Perlea Ion Calea Plevnei Str. Grigore 

Cobălcescu 
III 1 

107 Str. Piatra Morii Str. NataŃiei Str. Gloriei III 1 
108 Calea  Plevnei Şos. Orhideelor Splaiul 

IndependenŃei 
II 1+6 

109 Bd. Poligrafiei P-Ńa Presei Libere Str. Jiului II 1 
110 Str. Polizu Gheorghe Calea GriviŃei Str. Buzeşti II 1 
111 Str. Polonă PŃa Ghe. Cantacuzino Şos. Ştefan cel 

Mare 
III 1+2 

112 Str. Popa Tatu Str. Ştirbei Vodă P-Ńa Haralambie 
Botescu 

III 1 

113 Str. Popişteanu Av. Bd. Ion Mihalache Str. PuŃul lui Crăciun II 1 
114 P-Ńa Popoviciu Aurel Bd. Agronomiei Bd. Gherasim 

Constantinescu 
 1 

115 P-Ńa Presei Libere   I 1 
116 Bd. Prezan Constantin PŃa Arcul de Triumf P-Ńa Charles de 

Gaulle 
II 1 

117 Aleea Privighetorilor Şos. Bucureşti 
Ploieşti 

Str. Iancu Nicolae 
Erou 

III 1 
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118 Str. PuŃul lui Crăciun Bd. Ion Mihalache Str. Av. Popişteanu II 1 
119 P-Ńa RevoluŃiei   I 1 
120 Str. Roman Corneliu Str. Lascăr Buruiană Bd. Agronomiei  1 
121 P-Ńa Romană   I 1 
122 Str. Rareş Petru Str. A. I. Cuza Calea GriviŃei III 1 
123 Str. Riegler Paul Calea Ion Zavoi Bd. Alexandru 

Furtunescu 
 1 

124 Str. Rosetti C.A. Calea Victoriei Str. I.L.Caragiale II 1+2 
125 Str. Saidel Tudor Bd. Nicolae Filip Bd. Alexandru 

Furtunescu 
 1 

126 Bd. Schitu Măgureanu Bd. Regina Elisabeta Str. Ştirbei Vodă II 1 
127 Str. Şebănescu Av.  Şos. Pipera Str. Ficusului II 1 
128 Str. Sf. Constantin Str. Vasile Pârvan Bd. Schitu 

Măgureanu 
III 1 

129 Bd. Stamatin Neculai Str. Viorel Ciurea PŃa Horticultorilor  1 
130 Str. Ştirbei Vodă Calea Victoriei Splaiul 

IndependenŃei 
II+III 1 

131 Şos. Străuleşti Limita proprietate Bd. Ion I. de la Brad III 1 
132 Aleea Teişani Pasaj Otopeni Str. Vadul Moldovei III 1 
133 Şos. Titulescu Nicolae P-Ńa Victoriei Calea GriviŃei II 1 
134 Str. Turda Pod Grant Bd. Ion Mihalache II 1 
135 Str. Varnali Leonida Bd. Alex. Ioan Cuza Str. Ghe. Polizu III 1 
136 Str. Văcărescu Elena Şos. Bucureşti 

Ploieşti 
Linia CF III 1 

137 Calea  Victoriei Splaiul IndependenŃei P-Ńa Victoriei II 1+3 
138 Calea Vlădescu Radu Calea Ion Zavoi Str. Viorel Ciurea  1 
139 P-Ńa Victoriei   I 1 
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140 Str. Vulcănescu Mircea Calea GriviŃei Calea Plevnei III 1 
141 Str. Witing Bd. Dinicu Golescu Calea Plevnei III 1 
142 Calea Zavoi  Ion Str. Pana Buescu Str. Câmpul Pipera  1 
143 Şos. Andronache Şos. Colentina Limita Administrativă I 2 
144 Str. Arghezi Tudor Str. C.A.Rosetti P-Ńa Rosetti IV 2 
145 Str. Armenească Calea Moşilor Str. Toamnei III 2 
146 Str. Avrig Str. Chistigiilor Şos. Iancului III 2 
147 Str. Baicului Şos. Pantelimon Str. Rodica II 2 
148 Bd. Basarabia Şos. Mihai Bravu Str. Industriilor II 2+3 
149 Str. Batiştei Bd. N. Bălcescu Str. Vasile Lascăr II 2 
150 Str. Băcilă Vasile Maior Şos. Colentina Şos. Fundeni IV 2 
151 Str. Berindei Ion Teiul Doamnei Str. D-na Ghica IV 2 
152 P-Ńa Bucur Obor   I 2 
153 Str. Budila Str. łepes Vodă Str. Delea Veche II 2 
154 Str. Calderon Jean Louis Bd. Carol I P-Ńa Ghe. 

Cantacuzino 
I+II 2 

155 Str. Călinescu Armand Bd. Carol I Str. Batiştei III 2 
156 Bd. Carol I Bd. Nicolae Bălcescu P-Ńa P. 

Protopopescu 
I 2 

157 Str. Ceaikovski I.P. Calea Floreasca Str. Barbu 
Văcărescu 

III 2 

158 Bd. Chişinău Str. Dobrina Bd. Basarabia I 2 
159 Str. Ciucă Ştefan Str. Oituz Str. Cumpenei IV 2 
160 Str. Constantinescu 

George 
Bd. Dimitrie Pompei Str. Fabrica de 

Glucoză 
IV 2 

161 Şos. Colentina Şos. Ştefan cel Mare Limita Administrativă I 2 
162 Str. Cornişei Str. MenŃiunii Str. Cumpenei IV 2 
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163 Str. Cristian Radu Dr. P-Ńa C.A.Rosetti Str. SfinŃilor IV 2 
164 Str. Delea Veche Str. Cireşului Calea Călăraşilor II 2 
165 Str. Dianei Bd. Carol I Str. Italiană IV 2 
166 Str. Doamna Ghica Bd. Lacul Tei Str. Baicului I 2 
167 Str. Escalei Str. CălmăŃui Str. PorŃile de Fier IV 2 
168 Str. Făinari Calea Moşilor Str. Viitorului IV 2 
169 Str. Fabrica de Glucoză Str. Barbu Văcărescu Şos. Petricani III 2 
170 Bd. Ferdinand I P-Ńa P.  Protopopescu Bd. Gara Obor I+II 2 
171 P-Ńa Foişorul de Foc   II 2 
172 Şos. Fundeni Şos. Pantelimon Sos. Colentina I 2 

173 Bd. Gara Obor Str. Baicului Limita Administrativă II 2 
174 Str. Gării Herăstrău Şos. Pipera Str. Fabrica de 

Glucoză 
III 2 

175 Str. GherghiŃei Şos. Colentina Limita Administrativă II+III 2 
176 P-Ńa Gemeni   II 2 
177 Str. Glinka M.I. Calea Floreasca Str. Barbu 

Văcărescu 
III 2 

178 Str. Grozdea Dimitrie Str. Paharnicul 
Turturea 

Str. D-na Ghica III 2 

179 Str. Heliade între Vii Str. Electronicii Aleea Heliade între 
Vii 

III 2 

180 P-Ńa Hurmuzachi   I 2 
181 Str. Iancu Cavaler de 

Flondor 
P-Ńa Foişorul de Foc Bd. Pache 

Protopopescu 
I 2 

182 P-Ńa Iancului   I 2 
183 Şos. Iancului Şos. Mihai Bravu Şos. Pantelimon I 2 
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184 Str. Icoanei Str. J. L. Calderon Str. Vasile Lascăr III 2 
185 Str. Ionescu Grigore Str. Lizeanu Str. Teiul Doamnei III 2 
186 Bd. Lacul Tei Str. Barbu Văcărescu Str. Petricani I 2 
187 Str. Vasile Lascăr P-Ńa C.A.Rosetti Şos. Stefan cel 

Mare 
II 2 

188 Str. Lizeanu Şos. Stefan cel Mare Str. Reînvierii I 2 
189 Str. Maica Domnului Str. Lizeanu Bd. Lacul Tei II 2 
190 Str. Măgura Vulturului Str. Vatra Luminoasă Şos. Pantelimon IV 2 
191 Str. Manu Victor Şos. Iancului Str. Maior Coravu IV 2 
192 Str. Matei Voievod Bd. P. Protopescu Şos. Mihai Bravu II 2 
193 Str. Maşina de Pâine Şos. Stefan cel Mare Str. Teiul Doamnei IV 2 
194 Şos. Mihai Bravu Şos. Colentina Calea Văcăreşti I 2+3 
195 Şos. Morarilor Şos. Pantelimon Bd. Basarabia I 2 
196 Calea  Moşilor Str. BărăŃiei Şos. Mihai Bravu I 2 
197 Str. Olari Calea Moşilor Str. Traian IV 2 
198 Str. Onciul Dimitrie Bd. Ferdinand Str. Traian II 2 
199 Şos. Pantelimon Str. Ziduri Moşi Limita Administrativă I 2 
200 Str. Periş Str. Cornişei Şos. Andronache IV 2 
201 Str. Pescarilor Şos. Fundeni Str. Maior Băcilă IV 2 
202 Str. Petricani Str. D-na Ghica Limita Administrativă I 2 
203 Str. Pierre de Coubertin Şos. Pantelimon Stadionul NaŃional I 2 
204 Şos. Pipera Str. N. Caramfil Linie CF ConstanŃa II 1+2 
205 Bd. Pompei Dimitrie prof. Str. Gării Herăstrău Str. Petricani III 2 
206 Str. Popa Nicolae Str. Heliade între Vii Str. Dimitrie 

Grozdea 
I 2 

207 Str. Popa Petre Str. Maria Rosetti Calea Moşilor III 2 
208 Bd. Protopopescu Pache P-Ńa Protopopescu Şos. Mihai Bravu II 2 
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Pache 
209 P-Ńa Protopopescu Pache   II 2 
210 Str. Reînvierii Maşina de Pâine Str. Lizeanu III 2 
211 Str. Ritmului Şos. Pantelimon Bd. Ferdinand II 2 
212 P-Ńa Rosetti C. A.   I 2 
213 Str. Rosetti Maria Str. I.L. Caragiale Str. Toamnei II 2 
214 Str. Russo Alecu Bd. Dacia Str. Mihai Eminescu III 2 
215 P-Ńa Sfântul Ştefan   II 2 
216 P-Ńa Spania   II 2 
217 Str. Sportului Şos. Colentina Spitalul Fundeni II 2 
218 Şos. Ştefan cel Mare Calea DorobanŃi Calea Moşilor I 2 
219 Str. Teiul Doamnei Şos. Colentina Bd. Lacul Tei I 2 
220 Str. łepeş Vodă Str. Traian Str. Matei Voievod II+III 2 
221 Str. Tunari Şos. Stefan cel Mare Str. Mihai Eminescu II 2 
222 Str. Turmelor Şos. Colentina Str. Maşina de 

Pâine 
III 2 

223 Str. Văcărescu Barbu Şos. Ştefan cel Mare Şos. Pipera I 2 
224 Str. Vatra Luminoasă Şos. Mihai Bravu Bd. Pierre de 

Coubertin 
I 2 

225 Şos.  Vergului Şos. Morarilor Şos. Pantelimon I 2 
226 Str. Verona Arthur, pictor Bd. Magheru Str. Icoanei  2 
227 Str. Viitorului Bd. Alex. Donici Şos. Stefan cel 

Mare 
II 2 

228 Str. Zece Mese Calea Moşilor Str. Foişorul de Foc III 2 
229 Str. Ziduri Moşi Şos. Colentina Str. I. H. Rădulescu III 2 
230 Str. Xenopol Str. Verona Arthur Str. Polonă  2 
231 Str. Academiei Str. Doamnei Str. Ion Câmpineanu III 1+3 
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232 Str. Baba Novac Şos. Mihai Bravu Str. Bucovina II 3 
233 Str. Băcani Str. Lipscani Str. Blănari IV 3 
234 Str. Basarab Matei Bd. Corneliu Coposu Calea Călăraşilor II 3 
235 Str. Băniei Bd. I. C. Brătianu Str. Cavafii Vechi III 3 
236 Str. Blaga Lucian Calea Dudeşti Bd. Unirii II 3 
237 Str. Bolintineanu Str. Slănic Str. Dr. R. Cristian IV 3 
238 Str. Blănari Bd. I. C. Brătianu Str. Doamnei  IV 3 
239 Str. Brâncuşi Constantin Str. Bucovina Str. LucreŃiu 

Pătrăşcanu 
II 3 

240 Str. BrăŃării Str. Liviu Rebreanu Limita proprietate III 3 
241 Bd. I. C. Brătianu Bd. Regina Elisabeta Bd. Corneliu Coposu I 3 
242 Bd. Burebista P- Ńa Alba Iulia Str. UnităŃii – Calea 

Dudeşti 
II 3 

243 Aleea  Barajul Dunării Str. Liviu Rebreanu Str. Barajul Sadului II 3 
244 Str. Botev Hristo P-Ńa Rosetti Bd. Corneliu Coposu III 3 
245 Calea Călăraşilor P- Ńa Corneliu 

Coposu 
Şos. Mihai Bravu II 3 

246 Str. Cavafii Vechi Str. G-ral Ion 
Florescu 

Str. Lipscani III 3 

247 Str. Câmpia LibertăŃii Bd. Basarabia Str. Liviu Rebreanu II+III 3 
248 Str. Căldărari Splaiul IndependenŃei Str. Franceză IV 3 
249 Str. ColŃei Bd. I. C. Brătianu Bd. Hristo Botev IV 3 
250 Bd. Corneliu Coposu Bd. I. C. Brătianu P-Ńa Corneliu 

Coposu 
II 3 

251 P-Ńa Coposu Corneliu    II 3 
252 Bd. Decebal P-Ńa Alba Iulia Şos. Mihai Bravu I 3 
253 Str. Delea Nouă Calea Călăraşilor Bd. Decebal III 3 
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254 Str. Doamnei Calea Victoriei Bd. I. C. Brătianu III 3 
255 Str. Dristorului Bd. Decebal Bd. Camil Ressu III 3 
256 Şos. Dudeşti Pantelimon Bd. Basarabia Şos. Gării CăŃelu III 3 
257 Calea Dudeşti Calea Vitan Şos. Mihai Bravu III 3 
258 Str. Drumul între Tarlale Şos. Gării CăŃelu Bd. Theodor Pallady III 3 
259 Bd. Energeticienilor Calea Vitan Str. Releului III 3 
260 Str. Filitti Ion Calea Victoriei Str. Pictor Tonitza IV 3 
261 Str. Fizicienilor Bd. Camil Ressu Bd. Energeticienilor II 3 
262 Str. Franceză Bd. I. C. Brătianu Calea Victoriei IV 3 
263 Str. Gabroveni Str. Şelari Splaiul 

IndependenŃei 
IV 3 

264 Şos. Gării CăŃelu Şos. Pantelimon Sos. Industriilor III 3 
265 Str. Ghica Ion Str. Lipscani Bd. I. C. Brătianu IV 3 
266 Str. Goga Octavian Splaiul Unirii Calea Vitan I 3 
267 Bd. Grigorescu Nicolae Bd. Basarabia Splaiul Unirii II 3 
268 Str. Halelor Splaiul IndependenŃei Bd. I. C. Brătianu I 3 
269 Str. Hanul cu Tei Str. Lipscani Str. Blănari IV 3 
270 Str. Industriilor Şos. Dudeşti 

Pantelimon 
Halta Cernica III 3 

271 Str. Iosifeşti Drumul între Tarlale Drumul între Tarlale IV 3 
272 Str. Lipscani Str. Cavafii Vechi Str. Elie Radu III 3+5 
273 Str. Mavrogheni Bd. I. C. Brătianu Str. Sarmisegetuza IV 3 
274 Bd. Mircea Vodă P-Ńa Corneliu Coposu Splaiul Unirii II 3 
275 Str. Nerva Traian Splaiul Unirii Bd. Unirii II 3 
276 Bd. Pallady Theodor 

pictor 
Bd. Nicolae 
Grigorescu 

Limita Administrativă II 3 

277 Str. Pătrăşcanu LucreŃiu Str. C-tin Brâncuşi Bd. Basarabia II 3 
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278 Str. Popa Nan Bd. Carol I Str. Theodor 
SperanŃia 

III 3 

279 Str. Postăvarului Bd. N. Grigorescu Bd. 1 Decembrie 
1918 

III 3 

280 Str. Poştei Str. Stravopoleos Str. Franceză IV 3 
281 Bd. Râmnicu Sărat Bd. Camil Ressu Calea Vitan III 3 
282 Bd. Râmnicu Vâlcea Bd. Camil Ressu Bd. Râmnicu Sărat II 3 
283 Str. Rebreanu Victor Bd. Camil Ressu Str. BrăŃării II 3 
284 Bd. Ressu Camil pictor Sos. Mihai Bravu Bd. Nicolae 

Grigorescu 
II 3 

285 Str. Şelari Str. Lipscani Splaiul 
IndependenŃei 

IV 3 

286 Str. Şepcari Str. Franceză Bd. I. C. Brătianu IV 3 
287 Str. Sfântu Dumitru Str. Poştei Str. Smârdan IV 3 
288 Str. Sf. Vineri Bd. I. C. Brătianu Bd. Mircea Vodă III 3 
289 P-Ńa Sf. Gheorghe   II 3 
290 Str. Slănic Str. ColŃei Bd. Carol I IV 3 
291 Str. Smârdan Şelari Str. Doamnei IV 3 
292 Str. Stavropoleos Calea Victoriei Str. Smârdan IV 3 
293 Str. ToniŃa pictor Splaiul IndependenŃei Str. Sf. Dumitru IV 3 
294 Str. Traian Calea Moşilor  Bd. Unirii II+III 2+3 
295 P-Ńa Traian   II 3 
296 Splaiul Unirii P-Ńa Unirii Limita administrativă II 3+4 
297 Bd. Unirii Bd. LibertăŃii P-Ńa Alba Iulia I 3+4 
298 P-Ńa Unirii   I 3 
299 Calea  Vitan Calea Dudeşti Splaiul Unirii II 3 
300 Str. Zarafi Str. Gabroveni  Str. Lipscani IV 3 
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301 Str. Vulturilor Str. Romulus Str. Ion Pillat III 3 
302 Bd. 1 Decembrie 1918 Bd. Theodor Pallady Bd. Basarabia II+III 3 
303 P-Ńa 21 Decembrie 1989   I 3 
304 Şos. Berceni Şos. OlteniŃei Limita administrativă II 4 
305 Str. Bibescu Vodă Drumul Mitropoliei Bd. Dimitrie 

Cantemir 
III 4 

306 Bd. Brâncoveanu 
Constantin 

Şos. OlteniŃei Str. Luica III 4 

307 Str. Brumărescu Dumitru Intrarea IMGB-Vulcan Bd. Metalurgiei III 4 
308 Bd. Cantemir Dimitrie Splaiul Unirii Bd. Gheorghe Şincai I 4 
309 Bd. Coşbuc George P-Ńa Regina Maria Bd. Tudor 

Vladimirescu 
II 4+5 

310 Str. CuŃitul de Argint Calea Şerban Vodă Str. Dr. Ctin Istrati III 4 
311 Aleea Dealul Mitropoliei Str. Bibescu Vodă Str. Patriarhiei III 4 
312 P-Ńa Eroii RevoluŃiei   I 4 
313 Str. Fabrica de Chibrituri Şos Viilor Str. Dr. Ctin Istrati III 4 
314 P-Ńa Gara Filaret   II 4 
315 Drum  Găzarului Şos. Giurgiului  Bd. Ctin 

Brâncoveanu 
III 4 

316 Str. Georgescu George Str. Tismana Str. Antim Ivireanu IV 4 
317 Şos. Giurgiului Şos. OlteniŃei Limita administrativă II 4 
318 Str. Iriceanu Ion Serg. Şos. OlteniŃei Şos. Berceni II 4 
319 Str. Istrate Constantin Şos. Progresului P-Ńa LibertăŃii IV 4 
320 Str. Izvorul Rece Bd. Ctin Brâncoveanu Drumul Găzarului III 4 
321 Str. Lânăriei Str. Candiano 

Popescu 
Bd. Gheorghe Şincai III 4 

322 Str. Luica Şos. Giurgiului Bd. Ctin III 4 
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Brâncoveanu 
323 Bd. Mărăşeşti Splaiul Unirii P-Ńa Carol I II 4 
324 Bd.  Metalurgiei Str. Turnu Măgurele Şos. Berceni III 4 
325 Str. Militaru Stoian Şos. OlteniŃei Şos. Giurgiului III 4 
326 P-Ńa NaŃiunile Unite   II 4 
327 Str. NiŃu Vasile Şos. OlteniŃei Bd. Ctin 

Brâncoveanu 
II 4 

328 Bd. Obregia Alexandru Str. NiŃu Vasile Str. Turnu Măgurele III 4 
329 Şos.  OlteniŃei Şos. Giurgiului Limita administrativă II 4 
330 P-Ńa Parcul Carol I   II 4 
331 Calea Piscului Bd. Tineretului Şos. OlteniŃei  4 
332 Str. Popescu Candiano 

G-ral 
Calea Şerban Vodă Bd. Mărăşeşti III 4 

333 Str. RacoviŃă Emil  Str. NiŃu Vasile Str. Turnu Măgurele III 4 
334 Bd. Regina Maria Bd. Unirii P-Ńa Regina Maria II 4 
335 P-Ńa Regina Maria   II 4 
336 Str. ReşiŃa Str. Izvorul Rece Str. Luica III 4 
337 Str. Sf. Ecaterina Str. IenăchiŃă 

Văcărescu 
Str. Bibescu Vodă  IV 4 

338 Bd. Şincai Gheorghe Splaiul Unirii Bd. Dimitrie 
Cantemir 

III 4 

339 Intr. Serelor Şos. Vitan Bârzeşti Limita Proprietate IV 4 
340 Calea Şerban Vodă Str. Bibescu Vodă Şos. OlteniŃei II 4 
341 P-Ńa Sudului   I 4 
342 Str. Şura Mare Şos. OlteniŃei Şos. Giurgiului III 4 
343 Bd. Tineretului Calea Şerban Vodă Calea Văcăreşti II 4 
344 Str. Tismana Bd. Regina Maria Str. George IV 4 
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Georgescu 
345 Str. Turnu Măgurele Str. Ctin Brâncoveanu Şos. Berceni III 4 
346 Calea Văcăreşti Bd. Gheorghe Şincai Şos. OlteniŃei II 4 
347 Şos. Vitan Bârzeşti Splaiul Unirii Şos. OlteniŃei II 4 
348 Str. 11 Iunie Bd. Regina Maria P-Ńa Parcul Carol I II 4 
349 Str. Adrian Str. Sabinelor Str. Gheorghieni IV 5 
350 Şos.  Alexandriei Calea Rahovei Limita administrativă I 5 
351 Str. Aliman Şos. Alexandriei Limita Proprietate IV 5 
352 Str. Amurgului Calea Rahovei Şos. Sălaj III 5 
353 Str. Anul 1821 Bd. Tudor 

Vladimirescu 
Calea Rahovei IV 5 

354 Str. Anghel Alexandru Şos. Giurgiului Str. ZeŃarilor III 5 
355 Str. Antiaeriană Bd. Ghencea Şos. Alexandriei II 5 
356 Str. ArmistiŃiului Calea Ferentari Str. Salviei IV 5 
357 P-Ńa Arsenalului   II 5 
358 Str. Bobului  Str. Antiaeriană  Aleea Lereşti IV 5 
359 Str. Bacău Şos. Sălaj Str. Humuleşti III 5 
360 Str. Bachus Prelungirea Ferentari Str. Băjeşti III 5 
361 Str. Baciului Str. Iacob Andrei Str. ZeŃarilor IV 5 
362 Str. Bagdasar Dumitru 

Dr. 
P-Ńa Eroilor Şos. Panduri II 5 

363 Str. Baiulescu Ion Şos. Viilor Str. ZăbrăuŃului IV 5 
364 Str. Balineşti Şos. Giurgiului Limita Proprietate IV 5 
365 Str. BăltăreŃului Calea 13 Septembrie Str. Serbota  5 
366 Str. Barca Calea Rahovei Str. Mărgeanului III 5 
367 Str. Bardaşului Şos. Sălaj Str. Radarului IV 5 
368 Intr. Bataşani Şos. Bucureşti Drum Floarea de IV 5 
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Măgurele ColŃ 
369 Drum  Braniştea Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Str. Penteleu IV 5 

370 Intr.  Brăniştari Str. Brăniştari Limita Proprietate  5 
371 Str. Bazaltului Şos. Giurgiului Str. Rafiei IV 5 
372 Str. Beldiman Alexandru Str. Eforie Bd. Regina 

Elisabeta 
IV 5 

373 Str. Bobâlna Bd. Pieptănari Str. Ion Băiulescu IV 5 
374 Drum Bragadiru Str. Vârtejului Drum Sanpaul IV 5 
375 Str. Brătăşanca Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Str. Garoafei IV 5 

376 Str. Brezoianu Ion Str. Poiana Narciselor Str. Mihai Vodă III 1+5 
377 Str. Bucureşti Măgurele Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Str. Neptun  5 

378 Şos. Bucureşti Măgurele Şos. Alexandriei Limita administrativă II 5 
379 Intr. Burlacu Ion Str. Burlacu Ion Limita proprietate IV 5 
380 Str. Buzoieni Calea Rahovei Str. Mărgeanului III 5 
381 Str. Câmpeanu Ilie Str. Sold. Croitoru Str. Lt. Popa IV 5 
382 Str. Câmpina Vidului Intr. Lupt. 

Antifascişti 
IV 5 

383 Intr. Câmpeneşti Str. Câmpeneşti Intr. Ogradei IV 5 
384 Str. Carelor Str. Bucureşti 

Măgurele 
Drum Nefliului IV  

385 Str. Carol Davila Şos. Cotroceni Str. Dr. Lister  5 
386 Str. Cârlibaba Şos. Sălaj Str. Salviei III 5 
387 Str. Cascadei Str. Vistea Gheorghe Intr. Pătuleni IV 5 
388 Str. Căscioarelor Prel. Ghencea Limita Proprietate  5 
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389 Str. Cenad Str. Gheorghieni Str. Sabinelor IV 5 
390 Drum Chircii Str. PeriniŃa Limita proprietate  5 
391 Str. CirculaŃiei Str. Tăcerii Şos. Alexandriei IV 5 
392 Intr. CiuboŃica Cucului Str. CiuboŃica Cucului Limita Proprietate IV 5 
393 Intr. Coriolan Caius 

Marcus 
Str. Sabinelor Limita Proprietate  5 

394 Drum  Cooperativei Prelungirea Ghencea Limita Proprietate  5 
395 Intr. Comăneşti Limita Proprietate Drumul Sării IV 5 
396 P-Ńa ConstituŃiei   I 5 
397 Aleea  CraioviŃa Str. Mihail Sebastian Limita Proprietate IV 5 
398 Str. Croitoru Nicolae 

sold. 
Calea Rahovei Str. Cap. Preda III 5 

399 Str. Curtea de Argeş Şos. Bucureşti 
Măgurele 

Drum Nefliului IV 5 

400 Aleea de legătură Bd. Eroilor Str. Dr. Clunet IV 5 
401 Aleea de legătură Intr. Recaş Str. Pucheni IV 5 
402 Aleea de legătură Aleea Sălaj Aleea Pricopan  5 
403 Str. Disciplinei Str. Antiaeriană Str. Ordinei III 5 
404 Str. Doina Str. Veseliei Str. Năsăud III 5 
405 Str. DomniŃa Anastasia Str. Lipscani Str. Saligny Anghel  

ing 
IV 5 

406 Str. Dragomireşti Str. ZeŃari Str. Hălmăgeanu IV 5 
407 Str. Drumul Mic Între Vii Str. Ilie Dumitrescu Str. Artur Gorovei IV 5 
408 Str. Eforie Str. DomniŃa 

Anastasia 
Calea Victoriei IV 5 

409 Str. Elie Radu ing Splaiul IndependenŃei Bd. Regina Maria IV 5 
410 Bd. Eroilor Splaiul IndependenŃei P-Ńa Eroilor II 5 
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411 P-Ńa Eroilor   II 5 
412 Bd. Eroii Sanitari Splaiul IndependenŃei Bd. Dr. Marinescu III 5 
413 Calea  Ferentari Calea Rahovei Bd. Pieptănari III 5 
414 Prel.  Ferentari Bd. Pieptănari Drum Sanpaul III 5 
415 Str. Floare de Vârf Şos. Alexandriei Str. Tăcerii IV 5 
416 Str. FraŃii Buzeşti Str. Mărgeanului  Str. Antiaeriană IV 5 
417 Str. Freamătului Str. Cârlibaba Şos. Sălaj III 5 
418 Intr.  Fulgilor Bd. Tudor 

Vladimirescu 
Limita Proprietate IV 5 

419 Str. Găeşti Str. Bucureşti 
Măgurele 

Intr. Găeşti IV 5 

420 Intr. Găeşti Str. Găeşti Limita Proprietate IV 5 
421 Intr. Gălbenelor Str. CăruŃei Limita Proprietate  5 
422 Str. Gafton Lazăr Str. EchinocŃiului Str. EchinocŃiului IV 5 
423 Str. Gemănata Str. Humuleşti Limita Proprietate IV 5 
424 Str. G-ral Butoianu Bd. Eroilor Str. Sf. Elefterie IV 5 
425 Str. Gheorghieni Bd. Tudor 

Vladimirescu 
Str. Uranus IV 5 

426 Str. Glavacioc Drum Penteleu Limita Proprietate IV 5 
427 Str. Grindu Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Limita Proprietate IV 5 

428 Str. Gura Padinii Str. Teiuş Limita Proprietate IV 5 
429 Str. Gutenberg Bd. Schitu 

Măgureanu 
Str. Elie Radu IV 5 

430 Str. Haşdeu Bogdan 
Petriceicu 

Bd. M. Kogălniceanu Bd. NaŃiunile Unite III 5 

431 Str. Herculane Şos. Bucureşti Str. Teiuş IV 5 
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Măgurele 
432 Str. Humuleşti Şos. Sălaj Drumul Bragadiru III 5 
433 Str. Ilfov Splaiul IndependenŃei Str. Mihai Vodă IV 5 
434 Aleea Imaşului Str. Imaşului Tunsul Petre IV 5 
435 Splaiul  IndependenŃei Şos. VirtuŃii P-Ńa Unirii II 5+6 
436 Str. Ispirescu Petre  Str. Antiaeriană Calea Rahovei III 5 
437 Str. Izvor Bd. NaŃiunile Unite Calea 13 

Septembrie 
III 5 

438 P-Ńa Jose Rizal   II 5 
439 Bd. Kogălniceanu Mihail P-Ńa Mihail 

Kogălniceanu 
Splaiul 
IndependenŃei 

II 5 

440 P-Ńa Kogălniceanu Mihail   II 5 
441 Str. Lacul Mare Str. Tăcerii Şos. Alexandriei III 5 
442 Bd. LibertăŃii P-Ńa Regina Maria Splaiul 

IndependenŃei 
I 5 

443 Str. Lespezi Str. Antiaeriană Str. Mărgeanului IV 5 
444 Str. Livezilor Str. Trompetului Limita Proprietate IV 5 
445 Aleea Livezilor IntersecŃie Imaşului IntersecŃie Livezilor IV 5 
446 Str. Mândreşti Str. Humuleşti Şos. Sălaj IV 5 
447 Str. Marconi Gugliemo 

ing 
Str. Ilfov Calea Victoriei IV 5 

448 Str. Mărgeanului Str. Petre Ispirescu Şos. Alexandriei II 5 
449 Str. Marinescu 

Gheorghe prof. 
Bd. Eroilor Şos. Cotroceni III 5 

450 Str. Marinescu Petre Calea Rahovei Bd. Tudor 
Vladimirescu 

IV 5 

451 Str. Merişani Str. Humuleşti Imaşului IV 5 
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452 Str. Mihai Vodă Splaiul IndependenŃei Calea Victoriei IV 5 
453 Str. Mircea cel Bătrân Str. Mărgeanului  Str. Antiaeriană IV 5 
454 Str. Moş Adam Str. Antiaeriană Str. Mărgeanului IV 5 
455 Drum  Movila Drum Lupt. 

Antifascişti 
Str. Botorca IV 5 

456 Str. Nanu Muscel Ioan 
dr. 

G-ral Butoianu Dr. Clunet IV 5 

457 Str. Năsăud Calea Ferentari Str. Odoarei III 5 
458 Bd. NaŃiunile Unite P-Ńa NaŃiunile Unite Str. B.P. Haşdeu II 5 
459 Drum Nefliului Intr. Găeşti Limita Proprietate IV 5 
460 Str. Prelungirea Neptun Str. Neptun Limita proprietate  5 
461 Str. NuŃu Ion serg.  Drumul Sării Str. Mihail Sebastian IV 5 
462 Str. Odoarei Calea Rahovei Şos. Viilor III 5 
463 Str. Odihnei Şos. Sălaj Limita Proprietate IV 5 
464 P-Ńa Operei   II 5 
465 Str. Operetei Str. Vânători Str. Apolodor IV 5 
466 Str. Orleanu Paul Str. Apolodor Str. Sf. Apostoli  5 
467 Şos. Panduri Calea 13 Septembrie Bd. Geniului III 5 
468 Intr.  Pangrati Str. Humuleşti Limita proprietate IV 5 
469 Str. Pazei Str. Tăcerii Str. Disciplinei III 5 
470 Str. Păunaşu Codrilor Str. Veseliei Str. Peleaga IV 5 
471 Str. Pecinisca Str. Teiuş Şos. Bucureşti 

Măgurele 
IV 5 

472 Drum Penteleu Str. Braniştea Str. Botorca IV 5 
473 Str. PeriniŃa Şos. Vârtejului Şos. Bucureşti-

Măgurele 
IV 5 

474 Str. Petrini GalaŃi Mihail Dr. Rainer Dr. Romniceanu IV 5 
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Doctor 
475 Str. Piatra Olt Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Limita Proprietate IV 5 

476 Str. Pichetului Str. Humuleşti Str. Trăgaciului IV 5 
477 Bd. Pieptănari Calea Şerban Vodă Calea Ferentari III 5 
478 Str. Piteşti Drum Nefliului Şos. Bucureşti 

Măgurele 
IV 5 

479 Str. Pitpalacului Str. Humuleşti Pontonierilor IV 5 
480 Drum  Pipirig Str. Humuleşti Limita Proprietate  5 
481 Str. PoeniŃa Şos. Sălaj Str. Pontonierilor IV 5 
482 Str. PoliŃiei Bd. NaŃiunile Unite Str. SapienŃei IV 5 
483 Str. Pontonierilor Aleea Surianu Limita Proprietate  5 
484 Str. Popeia Corneliu Bd. Tudor 

Vladimirescu 
Calea Rahovei IV 5 

485 Str. Preda Cpt Str. Amurgului Str. Sold. Croitoru III 5 
486 Şos. Progresului Str. Răzoare Str. Constantin 

Istrati 
II 5 

487 Str. Pucheni Şos. Sălaj Şos. Alexandriei III 5 
488 Calea  Rahovei Bd. LibertăŃii Şos. Alexandriei I 5 
489 Str. Rainer I. Francisc 

prof. 
P-Ńa Eroilor Şos. Panduri II 5 

490 Intr.  Rachetei Str. Dumbrava Nouă Şos. Alexandriei IV 5 
491 Str. Radarului Str. Humuleşti Limita Proprietate IV 5 
492 Str. RădiŃei Bd. Tudor 

Vladimirescu 
Calea Rahovei IV 5 

493 Str. Răzoare Şos. Panduri P-Ńa Danny Huwe II 5 
494 Str. Râureanu Dr. Calea Victoriei Splaiul IV 5 
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IndependenŃei 
495 Bd. Regina Elisabeta P-Ńa Mihail 

Kogălniceanu 
P-Ńa 21 decembrie 
1989 

II 3+5 

496 Str. Rombului Str. Mărgeanului Str. Antiaeriană IV 5 
497 Str. Rozetului Str. Mărgeanului Str. Antiaeriană IV 5 
498 Intr.  Ruscăi Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Limita Proprietate  5 

499 Şos. Sălaj Calea Ferentari Drumul Bragadiru III 5 
500 Aleea Sălaj Şos. Sălaj Str. Pictor C-tin 

Lecca 
IV 5 

501 Str. Saligny Anghel ing. Splaiul IndependenŃei Bd. Regina 
Elisabeta 

IV 5 

502 Str. Salviei Str. Semănătorului  Str. Bachus III 5 
503 Drum Santana Str. Pucheni Şos. Bucureşti-

Măgurele 
IV 5 

504 Drum Sântimbru Şos. Bucureşti 
Măgurele 

Limita Proprietate IV 5 

505 Str. SapienŃei Splaiul IndependenŃei Bd. LibertăŃii IV 5 
506 Str. Săpunari Str. Uranus Calea Rahovei IV 5 
507 Str. Scarlat Otulescu Str. C-tin Mănescu Bd. Pieptănari IV 5 
508 Str. Sebastian Mihail Calea Rahovei Drumul Sării III 5 
509 Str. Serbeşti Str. Humuleşti Pontonierilor IV 5 
510 Str. Soreni Str. Humuleşti Ulmilor IV 5 
511 Str. Spătaru Preda Şos. Viilor Calea Ferentari III 5 
512 Str. SpaŃiului Str. Antiaeriană Limita Proprietate IV 5 
513 Str. Silfidelor Str. Gutenberg Bd. Regina 

Elisabeta 
IV 5 
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514 Str. Slatina Valea Timişului Şos. Bucureşti-
Măgurele 

IV 5 

515 Str. Spiralei Str. Codrului Str. Bachus IV 5 
516 Str. Sufaru Gheorghe Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Str. Teiuş IV 5 

517 Str. ŞuviŃa Str. TopolniŃa Limita Proprietate IV 5 
518 Str. Suzana Str. Mărgeanului Str. Antiaeriană IV 5 
519 Str. Tablan Dumitru Str. Ştefan Vodă Limita Proprietate IV 5 
520 Str. Tăcerii Str. Antiaeriană Str. Lacul Mare III 5 
521 Str. Tacu Ing. Str. Fabrica de 

Chibrituri 
Str. Fabrica de 
Chibrituri 

IV 5 

522 Intr.  Tălmaci Str. Teiuş Drum Floare de ColŃ IV 5 
523 Str. Târgovişte Drum Nefliului Şos. Bucureşti-

Măgurele 
IV 5 

524 Str. Teiuş Şos. Alexandriei Drum Sântimbru III 5 
525 Str. TopleŃ Şos. Bucureşti-

Măgurele 
Str. Teiuş IV 5 

526 Str. Toporaşi Şos. Giurgiului Prelungirea 
Ferentari 

III 5 

527 Str. Tunsu Petre Prelungirea Ferentari Str. Pontonierilor  5 
528 Str. Turturică serg.  Şos. Sălaj Str. Sadului  5 
529 Str. Uraniului Str. Şinei Limita Proprietate IV 5 
530 Str. Uranus Calea Rahovei Calea 13 

Septembrie 
III 5 

531 Str. Valea Timişului Str. Slatina Str. Teiuş IV 5 
532 Str. Vânători Str. Operetei Limita Proprietate IV 5 
533 Str. Vedea Calea Ferentari Str. Tutunari IV 5 
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534 Str. Veseliei Calea Ferentari Şos. Progresului IV 5 
535 Aleea Vicina Str. Pricopan Limita Proprietate IV 5 
536 Str. Vigoniei Şos. Giurgiului Str. Podul Giurgiului IV 5 
537 Şos. Viilor Str. Odoarei Calea Şerban Vodă II 5 
538 Şos. Vârtejului Şos. Bucureşti 

Măgurele 
Limita Proprietate IV 5 

539 Str. Vitzu Alexandru Parc Râmniceanu Limita Proprietate  5 
540 Bd. Tudor Vladimirescu Calea Rahovei  Calea 13 

Septembrie 
II 5 

541 Str. ZeŃarilor Str. Şinei Prelungirea 
Ferentari 

III 5 

542 Calea 13 Septembrie Bd. LibertăŃii Str. Antiaeriană II 5 
543 Bd. Anul 1864 Str. Piscul Crăsani Limita administrativă IV 6 
544 Calea Apeductului Str. Fabricii Str. Drenajului IV 6 
545 Str. Apusului Bd. Iuliu Maniu Bd. Uverturii III 6 
546 Str. Arieşul Mare Str. Fabricii Str. Baia de Arieş IV 6 
547 Str. Azurului Bd. Timişoara Str. Răsăritului IV 6 
548 Str. Baia de Arieş Str. Arieşul Mare Bd. Iuliu Maniu IV 6 
549 Str. Bărsăneşti Str. Liniei Bd. Iuliu Maniu IV 6 

550 Str. Brasov Bd. Timişoara Bd. Ghencea I 6 
551 Str. Bursucani Bd. Ghencea Str. Latea Gheorghe - 6 
552 Aleea Callatis Valea Argeşului Str. Râul Doamnei IV 6 
553 Str. Cătinei Str. Piscul Crasani Str. Mărgelelor IV 6 
554 Str. Ceahlăul Str. G.M. Zamfirescu Str. George Vâlsan II 6 
555 P-Ńa Celibidache Sergiu   I 6 
556 Str. Cetatea de Baltă Bd. Iuliu Maniu Str. DâmboviŃa II 6 
557 Str. Cernişoara Bd. Iuliu Maniu Str. DâmboviŃa III 6 
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558 Str. Chilia Veche Drumul Taberei Drumul Taberei IV 6 
559 Str. Ciurel Str. G-ral PopovăŃ Str. Piatra Craiului III 6 
560 Bd. Constructorilor Calea Crângaşi Calea Giuleşti II 6 
561 Şos.  Cotroceni Splaiul IndependenŃei Şos. Grozăveşti II 6 
562 Calea Crângaşi Calea Giuleşti Str. Mehadia I 6 
563 Str. DâmboviŃa Şos. VirtuŃii Str. Boja IV 6 
564 P-Ńa Danny Huwe   II 6 
565 Str. Dealul ługulea Bd. Iuliu Maniu Str. DâmboviŃa II 6 
566 Str. Dezrobirii Bd. Iuliu Maniu Str. DâmboviŃa IV 6 
567 Str. DreptăŃii Bd. Iuliu Maniu Str.  DâmboviŃa II 6 
568 Drum La Roşu Calea Giuleşti Limita administrativă IV 6 
569 Intr.  Drum la Roşu Str. Poiana Lacului Limita administrativă IV 6 
570 Str. Fabricii Şos. VirtuŃii Limita Proprietate III 6 
571 Str. Gârleni Bd. Ghencea Str. Cara Anghel IV 6 
572 Bd. Geniului Bd. Iuliu Maniu Bd. Timişoara II 6 
573 Bd. Ghencea Drumul Sării Str. Braşov III 6 
574 Prel. Ghencea Str. Braşov Limita administrativă III 6 
575 Str. Ghirlandei Str. Mărgelelor Str. Cernişoara IV 6 
576 Calea Giuleşti Şos. Orhideelor Str. RăsadniŃei II 6 
577 Şos. Grozăveşti Bd. Vasile Milea Şos. Cotroceni II 6 
578 Aleea Istru Str. Râul Doamnei Str. Valea Argeşului IV 6 
579 Str. Latea Gheorghe Str. C-tin Titel 

Petrescu 
Str. Bursucani IV 6 

580 P-Ńa  Leu   I 6 
581 Str. Lt. Av. Găină Drumul Taberei Drumul Sării IV 6 
582 Str. Saidac Gheorghe Str. Mehadia Calea Crângaşi IV 6 
583 Str. Liniei Valea Cascadelor Str. Lujerului III+IV 6 
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584 Str. Lujerului Bd. Iuliu Maniu  Bd. Timişoara II 6 
585 Bd. Iuliu Maniu Bd. Geniului Autostrada Buc.-

Piteşti 
I 6 

586 Str. Mărgelelor Str. Apusului Bd. Iuliu Maniu IV 6 
587 Str. Mihăilescu Vintilă Str. George Vâlsan Bd. Constructorilor III 6 
588 Str. Mehadia Bd. Constructorilor Calea Crângaşi IV 6 
589 Bd. Milea Vasile G-ral Splaiul IndependenŃei Drumul Taberei II 6 
590 Str. Moineşti Bd. Iuliu Maniu Bd. Timişoara II 6 
591 Str. MurguŃa Str. Răsăritului Str. Valea Lungă - 6 
592 Str. Noica Constantin Calea Plevnei Splaiul 

IndependenŃei 
II 6 

593 Str. Oboga Bd. Iuliu Maniu Str. Liniei IV 6 
594 Str. Orşova Şos. VirtuŃii Str. Ajustorului III 6 
595 Str. Pascal Cristian Bd. Regiei Str. Alizeului III 6 
596 Str. Pătrarului Calea Giuleşti Intr. Pătrarului IV 6 
597 Intr.  Pătrarului Drum la Roşu Drum Poiana 

Lacului 
IV 6 

598 Str. PărăluŃelor Str. Mărgelelor Str. Piscul Crasani IV 6 
599 Str. Petrescu Constantin 

Titel 
Str. 1  Mai Bd. Ghencea II 6 

600 Str. Piatra Craiului Şos. Ciurel Splaiul 
IndependenŃei 

III 6 

601 Str. Piscul Crasani Str. Mărgelelor Drum Ciorogârla IV 6 
602 Drum Poiana Lacului Drum La Roşu Intr. Poiana Lacului IV 6 
603 Intr. Poiana Lacului Calea Giuleşti Drum Poiana 

Lacului 
IV 6 

604 Str. PopovăŃ Petre G-ral Şos. Ciurel Splaiul III 6 
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IndependenŃei 
605 Aleea Potaisa Prelungirea Ghencea Valea Argeşului IV 6 
606 Str. Preciziei Str. Valea Cascadelor Bd. Iuliu Maniu III 6 
607 Str. Prelungirea Valea 

IalomiŃei 
Valea Oltului Limita Proprietate - 6 

608 Str. Râul Doamnei Prelungirea Ghencea Drumul Taberei II 6 
609 Str. Răsăritului Bd. Timişoara Bd. Iuliu Maniu III+IV 6 
610 Str. Romancierilor Bd. Timişoara Drumul Taberei III 6 
611 Bd. Regiei Şos. Orhideelor Str. Stoica Vizitiul III 6 
612 Drum Săbăreni Calea Giuleşti Linia CF III 6 
613 Drum Sării Bd. Ghencea Str. Răzoare II 6 

614 Str. Sibiu Bd. Timişoara Str. 1 Mai II 6 
615 Drum Taberei Str. Răzoare Str. Braşov I 6 

616 Str. Târgu NeamŃ  Drumul Taberei Drumul Taberei III 6 
617 Bd. Timişoara P-Ńa Danny-Huwe CET VEST II 6 
618 Drum Timonierului Str. Liniei Bd. Iuliu Maniu IV 6 
619 Str. Tufănelelor Str. Piscul Crasani Str. PărăluŃelor IV 6 
620 Bd. Uverturii Şos. VirtuŃii Limita administrativă II 6 
621 Str. Valea Argeşului Drumul Taberei Str. Valea Oltului II 6 
622 Str. Valea Cascadelor Bd. Iuliu Maniu Bd. Timişoara II 6 
623 Str. Valea Călugărească Str. Valea lui Mihai  Str. Braşov III 6 
624 Aleea Valea Călugărească Str. Valea 

Călugărească 
Str. Valea Roşie IV 6 

625 Drum Valea Doftanei Valea Oltului Limita administrativă IV 6 
626 Str. Valea IalomiŃei Drumul Taberei Str. Valea Oltului II 6 
627 Str. Valea Lungă Str. Liniei Bd. Iuliu Maniu III+IV 6 
628 Str. Valea lui Mihai Str. Râul Doamnei Prelungirea III 6 
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Ghencea 
629 Aleea Valea lui Mihai Str. Valea lui Mihai Limita administrativă IV 6 
630 Str. Valea Oltului Prelungirea Ghencea Bd. Timişoara III 6 
631 Str. Vâlsan George Bd. Constructorilor Calea Giuleşti III 6 
632 Str. Veteranilor Bd. Iuliu Maniu Str. Orşova III 6 
633 Str. Vlădeasa Bd. Ghencea Str. 1 Mai III 6 
634 Str. Visternicul Stavrinos Str. Oboga Str. Valea Lungă IV 6 
635 Şos. VirtuŃii Calea Crângaşi Bd. Iuliu Maniu II 6 
636 Bd. 1 Mai Str. Braşov Str. Sibiu III 6 
637 Str. Zâmbetului Str. Pătrarului Str. Pătrarului IV 6 
638 Str. Zamfirescu George 

Mihai 
Str. Alizeului Str. Vintilă  

Mihăilescu 
III 6 
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ANEXA 2 

la Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/2010 

 

LUCRĂRI DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE 

PASAJ 

ARTERA DE 

CIRCULAłIE 

SECT

OR 

0 1 2 3 

1 Pasajul Muncii Şos. Mihai Bravu 2+3 

2 Pasajul Bucur-Obor Şos. Ştefan cel Mare 2 

3 Pasajul Victoria Bd. Iancu de 

Hunedoara 

1 

4 Pasajul Unirii Bd. I.C. Brătianu 1 

5 Pasajul Mărăşeşti Bd. Mărăşeşti 4+4 

6 Pasajul Lujerului Şos. VirtuŃii 6 

7 Pasajul Jiului Bd. Poligrafiei 2 

8 Pasajul AviaŃiei-

Băneasa 

Bd. Aerogării 1 

9 Pasajul Fundeni Şos. Fundeni 2 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE POD ARTERA DE 

CIRCULAłIE 

SECT

OR 

0 1 2 3 

1 Pod Grant Calea Crângaşi  1+6 

2 Pod Insula Lacul Morii 6 

3 Pod Ciurel Şos. VirtuŃii 6 



104 
 

4 Pod Grozăveşti Şos. Orhideelor 6 

5 Pod Cotroceni Şos. Cotroceni 1+6 

6 Pod Eroilor Bd. Eroilor 5 

7 Pod Opera P-Ńa Operei 5 

8 Pod Haşdeu Str. B.P.Haşdeu 5 

9 Pod Izvor Bd. Schitu 

Măgureanu 

5 

10 Pod Opereta Calea Victoriei 3+4 

11 Planşeu P-Ńa Unirii P-Ńa Unirii 3+4 

12 Pod Mărăşeşti Bd. Mărăşeşti 3+4 

13 Pod Timpuri Noi Str. Nerva Traian 3+4 

14 Pod Mihai Bravu Şos. Mihai Bravu 3+4 

15 Pod Vitan Bârzeşti Calea Vitan Bârzeşti 3+4 

16 Pod Băneasa Şos. Bucureşti 

Ploieşti 

1 

17 Pod Bordei Bd. Aviatorilor 1 

18 Pod Floreasca Calea Floreasca 1 

19 Pod Lacul Tei Str. Barbu Văcărescu 2 

20 Pod Toboc Str. Petricani 2 

21 Pod Colentina Şos. Colentina 2 

22 Pod Pantelimon Şos. Pantelimon 2 

23 Pod Lac IOR Str. Liviu Rebreanu 3 

24 Pod Băneasa Bd. Bucureştii Noi 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 43/2010 

 privind trecerea imobilului situat în str. Lipscani nr. 90,  

sector 3, din domeniul privat al Municipiului Bucureşti  

şi administrarea AdministraŃiei Fondului Imobiliar  

în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în  

administrarea Centrului de proiecte Culturale al Municipiului 

Bucureşti – ARCUB 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Hotărârea C.G.M.B. nr. 43/2010 privind trecera 

imobilului situat în str. Lipscani nr. 90, sector 3, din domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti şi administrarea AdministraŃiei 
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Fondului Imobiliar în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului 

Bucureşti – ARCUB, se completează cu anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre care devine anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

43/2010. 

 Art. 2 Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 43/2010 privind 

trecerea imobilului situat în str. Lipscani nr. 90, sector 3, din 

domeniul privat al Municipiului Bucureşti şi administrarea 

AdministraŃiei Fondului Imobiliar în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Centrului de proiecte Culturale al 

Municipiului Bucureşti – ARCUB, se modifică conform anexei nr. 

2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 43/2010. 

 Art. 3 Predarea – prealuarea imobilului prevăzut în anexă 

se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, pe bază de protocol de predare-primire 

încheiat între AdministraŃia Fondului Imobiliar şi Centrul de 

Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – ARCUB. 

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

hotărâre. 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Fondului Imobiliar şi Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului 

Bucureşti – ARCUB, vor aduce la îndeplinire  prevederile  

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 275 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 15 ani, către 

FundaŃia Crucea Alb – Galbenă din România, a unui spaŃiu în Bd. 

Regina Maria nr. 21, sector 4, cu destinaŃia de sediu 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Patrimoniu şi al AdministraŃiei Fondului Imobiliar; 

 Luând în considerare raportul Comisiei patrimoniu, raportul 

Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

art. 45 alin (3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosinŃă gratuită FundaŃiei 

Crucea Alb – Galbenă din România, pe o perioadă de 15 ani, a 

unui spaŃiu cu destinaŃia de sediu, situat în Bucureşti, Bd. Regina 

Maria nr. 21, etaj 1, sector 4, având o suprafaŃă totală de 207,23 

mp., din care suprafaŃa utilă de 175,23 mp., spaŃiul fiind compus 

din casa scării, două balcoane şi terasă. 
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 (2) FundaŃia Crucea Alb – Galbenă din România va suporta 

cheltuielile curente pentru spaŃiul prevăzut la alin. (1). 

 Art. 2 Predarea – primirea spaŃiului prevăzut la art. 1 alin. 

(1) se va face pe bază de proces – verbal încheiat între 

AdministraŃia Fondului Imobiliar şi FundaŃia Crucea Alb – 

Galbenă din România, în termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Schimbarea destinaŃiei spaŃiului atrage după sine 

revocarea prezentei hotărâri. 

 Art. 4 La expirarea perioadei pentru care spaŃiul a fost dat 

în folosinŃă, investiŃiile efectuate de FundaŃia Crucea Alb – 

Galbenă din România vor fi preluate fără nici un fel de obligaŃie 

de către Municipiul Bucureşti. 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 276 



110 
 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 6 de a hotărî cu 

privire la înfiinŃarea unei societăŃi comerciale având ca obiect 

principal de activitatea administrarea fondului locativ de pe raza 

sectorului 6 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct. 4, art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. h), alin. (3) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 6 să 

hotărască asupra înfiinŃării unei societăŃi comerciale pe acŃiuni 

având ca obiect principal de activitate administrarea fondului 

locativ de pe raza sectorului 6. 
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 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea 

hotărârii conf. opiniei 

motivate 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 277 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

Municipiului Bucureşti, în temeiul prevederile art.48 alin.l din 

Legea nr. 215 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, refuz contrasemnarea 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu nr. 

277/2010, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 

de a hotărî cu privire la înfiinŃarea unei societăŃi comerciale având 

ca obiect principal de activitatea administrarea fondului locativ de 

pe raza sectorului 6. 

 În conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, "Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea 

de zi a şedinŃei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoŃite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în 

termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de 

raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepŃia cazurilor 

prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)". 

 Proiectul de hotărâre a fost transmis de către D.A.T.J. prin 

adresa nr. 943327/3329/6/2481/27.09.2010 la DirecŃia juridic şi la 

DirecŃia SpaŃiu Locativ şi cu altă DestinaŃie, în vederea analizării 
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şi întocmirii raportului de specialitate care au dat răspuns negativ 

prin faptul că nu au competenŃa de a se pronunŃa asupra 

oportunităŃii proiectului de hotărâre. 

 De asemenea, în textul hotărârii nu sunt precizate 

categoriile de bunuri imobile ce urmează să fie administrate de 

societatea comercială. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice şi 

indicatorilor aferenŃi pentru obiectivul  

,,Reabilitarea a 83 străzi – AdministraŃia Străzilor” 
 

 Având în vedere expunerea de motive a primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei, 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 69/23.09.2010; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii ,,Reabilitarea a 83 străzi – AdministraŃia 
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Străzilor” conform anexelor 1-83, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea investiŃiei se va asigura din bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor, vor aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 278 
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ANEXA 1 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA Dr. PETRINI GALATI MIHAIL” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,422.53 566.06  

 din care construcŃii 

montaj 

2,102.61 491.31  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

319.92  74.75   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,422.53 566.06  

 C+M 2,102.61 491.31  

4 CapacităŃi      
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 Lungime stradă 165 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

171.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

175.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

175.00 m    
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ANEXA 2 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA Dr. NANU MUSCEL IOAN” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,404.39 561.83  

 din care construcŃii 

montaj 

2,087.33 487.74  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

317.06  74.09   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,404.39 561.83  

 C+M 2,087.33 487.74  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 155 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

173.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

165.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

165.00 m    
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                                                                                   ANEXA 3 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE ALEE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE 

 BD. EROILOR ŞI STR. CLUNET” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,651.96 386.01  

 din care construcŃii 

montaj 

1,433.84 335.04  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

218.12  50.97   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,651.96 386.01  

 C+M 1,433.84 335.04  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 110 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

126.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

120.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

120.00 m    
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                            ANEXA 4 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. FULGILOR” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

51.29 11.99  

 din care construcŃii 

montaj 

43.68 10.21  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

7.61  1.78   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 1.00 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 51.29 11.99  

 C+M 43.68 10.21  

       

4 CapacităŃi      
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 Lungime stradă 51 m    

       

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 reparaŃii      

 strat uzură BA8 4 cm    
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                                                                                   ANEXA 5 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CENAD” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,751.88 643.02  

 din care construcŃii 

montaj 

2,390.58 558.60  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

361.30  84.42   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,751.88 643.02  

 C+M 2,390.58 558.60  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 250 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

226.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

230.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

230.00 m    

 



126 
 

                                                                                   ANEXA 6 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA SĂPUNARI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,390.55 324.93  

 din care construcŃii 

montaj 

1,207.05 282.05  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

183.50  42.88   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,390.55 324.93  

 C+M 1,207.05 282.05  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 115 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

129.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

125.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

125.00 m    
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                                                                                   ANEXA 7 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ADRIAN” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,066.58 716.56  

 din care construcŃii 

montaj 

2,664.51 622.61  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

402.07  93.95   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,066.58 716.56  

 C+M 2,664.51 622.61  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 250 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

258.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

260.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

260.00 m    
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                                                                                   ANEXA 8 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA TACU ING.” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,412.47 1,031.05  

 din care construcŃii 

montaj 

3,831.40 895.27  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

581.07  135.78   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,412.47 1,031.05  

 C+M 3,831.40 895.27  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 290 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 25 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

308.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

300.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

300.00 m    
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                                                                                   ANEXA 9 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA OPERETEI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,554.21 363.17  

 din care construcŃii 

montaj 

1,348.82 315.17  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

205.39  48   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,554.21 363.17  

 C+M 1,348.82 315.17  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 89 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

       

 reparaŃii      

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

105.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

99.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

99.00 m    
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                                                                                   ANEXA 10 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA VÂNĂTORI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,871.13 437.22  

 din care construcŃii 

montaj 

1,622.61 379.15  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

248.52  58.07   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,871.13 437.22  

 C+M 1,622.61 379.15  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 190 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 reparaŃii cu:      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

100.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

94.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

94.00 m    
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        ANEXA 11 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CALEA PISCULUI” 

 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,180.11 976.75  

 din care construcŃii 

montaj 

3,624.24 846.86  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

555.87  129.89   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 0 LUNI   

       

3 Eşalonarea investiŃiei MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,180.11 976.75  

 C+M 3,624.24 846.86  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 858 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 reparaŃii      

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

185.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

185.00 m    
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                                                                                   ANEXA 12 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA PRELUNGIREA VALEA IALOMIłEI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,363.10 1,253.18  

 din care construcŃii 

montaj 

4,654.98 1,087.71  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte cheltuieli 

708.12  165.47   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea investiŃiei MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 5,363.10 1,253.18  

 C+M 4,654.98 1,087.71  

       

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 780 m    
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 Structura rutieră      

 strat formă balast 10 cm    

 strat balast 25     

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA 8 4 m    

 Parcare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA 8 4 cm    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

790.00 m    
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                                                     ANEXA 13 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA BOBULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,721.36 1,103.22  

 din care construcŃii 

montaj 

4,101.79 958.45  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

619.57  144.77   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI  (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,721.36 1,103.22  

 C+M 4,101.79 958.45  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 373 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

383.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

383.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

383.00 m    
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     ANEXA 14 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA FRAłII BUZEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,184.39 1,211.42  

 din care construcŃii 

montaj 

4,502.63 1,052.12  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

681.76  159.30   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 5,184.39 1,211.42  

 C+M 4,502.63 1,052.12  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 403 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

437.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

413.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

413.00 m    
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   ANEXA 15 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA MIRCEA CEL BATRÂN” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,373.09 1,021.84  

 din care construcŃii 

montaj 

3,800.15 887.97  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

572.94  133.87   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,373.09 1,021.84  

 C+M 3,800.15 887.97  

       



145 
 

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 420 m    

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

435.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

430.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

430.00 m    

 



146 
 

      ANEXA 16 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ROMBULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO  (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,778.95 1,116.68  

 din care construcŃii 

montaj 

4,152.07 970.20  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

626.88  146.48   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,778.95 1,116.68  

 C+M 4,152.07 970.20  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 388 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

398.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

398.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

398.00 m    
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      ANEXA 17 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ROZETULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,295.07 1,237.28  

 din care construcŃii 

montaj 

4,599.12 1,074.66  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

695.95  162.62   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 5,295.07 1,237.28  

 C+M 4,599.12 1,074.66  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 405 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

422.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

415.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

415.00 m    
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                          ANEXA 18 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA SPAłIULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,993.12 699.39  

 din care construcŃii 

montaj 

2,600.16 607.57  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

392.96  91.82   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,993.12 699.39  



151 
 

 C+M 2,600.16 607.57  

       

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 265 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

275.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

275.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

275.00 m    
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ANEXA 19 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA SUZANA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,072.02 1,185.16  

 din care construcŃii 

montaj 

4,405.44 1,029.40  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

666.58  155.76   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 5,072.02 1,185.16  

 C+M 4,405.44 1,029.40  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 385 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

395.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

395.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

395.00 m    
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ANEXA 20 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ŞUVIłA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,461.65 341.54  

 din care construcŃii 

montaj 

1,269.07 296.54  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

192.58  45   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,461.65 341.54  

 C+M 1,269.07 296.54  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 115 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

130.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

125.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

125.00 m    
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ANEXA 21 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. BURLACU ION” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

152.00 35.52  

 din care construcŃii 

montaj 

130.81 30.57  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

21.19  4.95   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 1 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 152.00 35.52  

 C+M 130.81 30.57  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 90 m    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    
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                                                                                 ANEXA 22 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CIRCULAłIEI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,872.98 437.65  

 din care construcŃii 

montaj 

1,626.71 380.11  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

246.27  57.54   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 1,872.98 437.65  

 C+M 1,626.71 380.11  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 165 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

106.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

175.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

175.00 m    
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ANEXA 23 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA FLOARE DE COLł” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,095.10 489.56  

 din care construcŃii 

montaj 

1,819.61 425.18  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

275.49  64.38   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,095.10 489.56  

 C+M 1,819.61 425.18  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 170 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

186.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

180.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

180.00 m    
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ANEXA 24 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ALIMAN” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,771.14 881.19  

 din care construcŃii 

montaj 

3,275.97 765.48  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

495.17  115.71   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,771.14 881.19  

 C+M 3,275.97 765.48  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 415 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

370.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

370.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

370.00 m    
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ANEXA 25 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. BATASANI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,276.36 765.58  

 din care construcŃii 

montaj 

2,845.30 664.85  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

431.06  100.73   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,276.36 765.58  

 C+M 2,845.30 664.85  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 390 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

300.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

295.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

295.00 m    
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ANEXA 26 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM BRANIŞTEA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

953.61 222.83  

 din care construcŃii 

montaj 

828.21 193.52  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

125.40  29.31   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 953.61 222.83  

 C+M 828.21 193.52  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 80 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

110.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

110.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

110.00 m    
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ANEXA 27 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CARELOR” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,533.49 358.33  

 din care construcŃii 

montaj 

1,331.76 311.19  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

201.73  47.14   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,533.49 358.33  

 C+M 1,331.76 311.19  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 137 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

155.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

155.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

155.00 m    
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 ANEXA 28 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CURTEA DE ARGEŞ” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,861.14 434.89  

 din care construcŃii 

montaj 

1,616.41 377.70  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

244.73  57.19   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 1,861.14 434.89  

 C+M 1,616.41 377.70  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 170 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

185.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

185.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

185.00 m    
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ANEXA 29 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM NEFLIULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,084.11 1,187.99  

 din care construcŃii 

montaj 

4,417.31 1,032.18  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

666.80  155.81   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 5,084.11 1,187.99  

 C+M 4,417.31 1,032.18  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 600 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

520.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

520.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

520.00 m    
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ANEXA 30 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA GĂEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

812.53 189.86  

 din care construcŃii 

montaj 

705.06 164.75  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

107.47  25.11   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 812.53 189.86  

 C+M 705.06 164.75  

4 CapacităŃi      
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 Lungime stradă 68 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

75.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

75.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

75.00 m    
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ANEXA 31 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. GĂEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,587.57   370.96  

 din care construcŃii 

montaj 

1,379.36 322.31  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

208,21  48,65   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      
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 INV 1,587.57 370.96  

 C+M 1,379.36 322.31  

       

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 116 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

185.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

180.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

180.00 m    
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ANEXA 32 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA GLAVACIOC” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

682.72 159.53  

 din care construcŃii 

montaj 

592.46 138.44  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

90.26  21.09   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 682.72 159.53  

 C+M 592.46 138.44  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 70 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

70.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

70.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

70.00 m    
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ANEXA 33 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA GRINDU” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,266.73 529.66  

 din care construcŃii 

montaj 

1,968.40 459.95  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

298.33  69.71   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,266.73 529.66  

 C+M 1,968.40 459.95  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 228 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

210.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

210.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

210.00 m    
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ANEXA 34 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA GURA PADINII” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,058.93 481.10  

 din care construcŃii 

montaj 

1,788.33 417.87  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

270.60  63.23   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,058.93 481.10  

 C+M 1,788.33 417.87  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 203 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

205.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

205.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

205.00 m    
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ANEXA 35 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA HERCULANE” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,101.77 724.78  

 din care construcŃii 

montaj 

2,694.27 629.56  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

407.50  95.22   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 3,101.77 724.78  

 C+M 2,694.27 629.56  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 305 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

315.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

300.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

300.00 m    
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ANEXA 36 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM MOVILA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,652.86 619.88  

 din care construcŃii 

montaj 

2,304.85 538.57  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

348.01  81.31   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,652.86 619.88  

 C+M 2,304.85 538.57  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 228 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

280.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

280.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

280.00 m    

 



188 
 

ANEXA 37 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM PECINISCA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,903.68 678.49  

 din care construcŃii 

montaj 

2,522.37 589.39  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

381.31  89.10   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 2,903.68 678.49  

 C+M 2,522.37 589.39  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 290 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

300.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

290.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

290.00 m    
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ANEXA 38 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM PENTELEU” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,190.59 278.20  

 din care construcŃii 

montaj 

1,034.70 241.77  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

155.89  36.43   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,190.59 278.20  

 C+M 1,034.70 241.77  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 74 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

160.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

150.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

150.00 m    
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ANEXA 39 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM PERINIłA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,293.85 1,003.33  

 din care construcŃii 

montaj 

3,729.61 871.49  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

564.24  131.84   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,293.85 1,003.33  

 C+M 3,729.61 871.49  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 391 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

410.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

410.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

410.00 m    
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ANEXA 40 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM PIATRA OLT” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,787.34 884.98  

 din care construcŃii 

montaj 

3,291.80 769.18  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

495.54  115.80   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,787.34 884.98  

 C+M 3,291.80 769.18  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 324 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

450.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

435.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

435.00 m    
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ANEXA 41 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM SANTANA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,057.31 948.06  

 din care construcŃii 

montaj 

3,521.49 822.86  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

535.82  125.20   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,057.31 948.06  

 C+M 3,521.49 822.86  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 492 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

515.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

260.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

260.00 m    
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ANEXA 42 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM SÂNTIMBRU” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,346.30 781.92  

 din care construcŃii 

montaj 

2,904.84 678.77  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

441.46  103.15   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea investiŃiei MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,346.30 781.92  

 C+M 2,904.84 678.77  

       

4 CapacităŃi      
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 Lungime stradă 561 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

270.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

260.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

260.00 m    
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ANEXA 43 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUM SLATINA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,447.20 1,272.83  

 din care construcŃii 

montaj 

4,755.49 1,111.20  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

691.71  161.63   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 5,447.20 1,272.83  

 C+M 4,755.49 1,111.20  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 519 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

375.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

360.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

360.00 m    
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ANEXA 44 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ŞUFARU GHEORGHE” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,408.77 796.52  

 din care construcŃii 

montaj 

2,960.06 691.67  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

448.71  104.85   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,408.77 796.52  

 C+M 2,960.06 691.67  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 380 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

315.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

310.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

310.00 m    
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ANEXA 45 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. TĂLMACI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,072.97 484.38  

 din care construcŃii 

montaj 

1,800.73 420.77  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

272.24  63.61   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,072.97 484.38  

 C+M 1,800.73 420.77  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 170 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

210.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

210.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

210.00 m    
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ANEXA 46 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA TÂRGOVIŞTE” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,371.90 320.57  

 din care construcŃii 

montaj 

1,191.22 278.35  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

180.68  42.22   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,371.90 320.57  

 C+M 1,191.22 278.35  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 130 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

135.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

135.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

135.00 m    
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ANEXA 47 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA TOPLET” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,782.98 650.29  

 din care construcŃii 

montaj 

2,417.51 564.89  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

365.47  85.40   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 2,782.98 650.29  

 C+M 2,417.51 564.89  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 272 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

280.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

280.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

280.00 m    
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ANEXA 48 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA VALEA TIMIŞULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,309.71 1,007.04  

 din care construcŃii 

montaj 

3,744.02 874.85  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

565.69  132.19   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,309.71 1,007.04  

 C+M 3,744.02 874.85  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 404 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

410.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

410.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

410.00 m    
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ANEXA 49 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE ŞOS. VÂRTEJULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

10,221.27 2,388.37  

 din care construcŃii 

montaj 

8,877.12 2,074.29  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

1344.15  314.08   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 10,221.27 2,388.37  

 C+M 8,877.12 2,074.29  

       



213 
 

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 980 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

850.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

850.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

850.00 m    
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ANEXA 50 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA PITEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,963.39 692.45  

 din care construcŃii 

montaj 

2,574.61 601.60  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

388.78  90.85   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,963.39 692.45  

 C+M 2,574.61 601.60  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 307 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

310.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

310.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

310.00 m    

 

           



216 
 

                                                                      ANEXA 51 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA TEIUŞ” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

14,217.55 3,322.17  

 din care construcŃii 

montaj 

12,344.54 2,884.51  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

1873,01  437,66   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 14,217.55 3,322.17  

 C+M 12,344.54 2,884.51  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 1794 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

1,620.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

1,055.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

855.00 m    
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ANEXA 52 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CÂMPEANU ILIE” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,157.48 270.47  

 din care construcŃii 

montaj 

1,001.46 234.01  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

156.02  36.46   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,157.48 270.47  

 C+M 1,001.46 234.01  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 262 m    

       

 Structura rutieră      

       

 reparaŃii      

 strat binder BAD25 5 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 TROTUARE      

 reparaŃii      

 strat uzură BA 8 4 cm    
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ANEXA 53 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE ALEE DE LEGĂTURĂ  

INTR. RECAŞ ŞI STR. PUCHENI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

288.14 67.33  

 din care construcŃii 

montaj 

248.79 58.13  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

39.35  9.20   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 1 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 288.14 67.33  

 C+M 248.79 58.13  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 86 m    

       

 Structura rutieră      

       

 reparaŃii      

 strat binder BAD25 5 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    
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                                                                                ANEXA 54 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA ODIHNEI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,487.13 814.83  

 din care construcŃii 

montaj 

3,029.73 707.95  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

457.40  106.88   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,487.13 814.83  

 C+M 3,029.73 707.95  

       

4 CapacităŃi      
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 Lungime stradă 330 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

345.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

340.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

340.00 m    
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                                                                    ANEXA 55 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA POENIłA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

6,094.69 1,424.13  

 din care construcŃii 

montaj 

5,296.71 1,237.67  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

797.98  186.46   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 6,094.69 1,424.13  

 C+M 5,296.71 1,237.67  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 572 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

590.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

582.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

582.00 m    
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          ANEXA 56 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA RADARULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,010.49 236.12  

 din care construcŃii 

montaj 

874.59 204.36  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

135.90  31.76   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,010.49 236.12  

 C+M 874.59 204.36  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 313 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

- m    
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                                                                 ANEXA 57 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA GEMĂNATA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

562.60 131.46  

 din care construcŃii 

montaj 

486.40 113.65  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

76.20  17.81   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 562.60 131.46  

 C+M 486.40 113.65  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 125 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

- m    

 



230 
 

ANEXA 58 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA BÂRDAŞULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

983.29 229.76  

 din care construcŃii 

montaj 

851.07 198.87  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

132.22  130.89   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 983.29 229.76  

 C+M 851.07 198.87  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 287 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

- m    
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                                                               ANEXA 59 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA MÂNDREŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,068.54 483.35  

 din care construcŃii 

montaj 

1,791.27 418.56  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

277.27  64.79   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,068.54 483.35  

 C+M 1,791.27 418.56  

       



233 
 

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 576 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

- m    
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                                    ANEXA 60 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA SORENI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,208.77 516.12  

 din care construcŃii 

montaj 

1,918.69 448.33  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

290.08  67.79   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 2,208.77 516.12  

 C+M 1,918.69 448.33  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 195 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

205.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

205.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

205.00 m    
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ANEXA 61 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA MERIŞANI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,600.60 841.34  

 din care construcŃii 

montaj 

3,128.30 730.98  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

472.30  110.36   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 3,600.60 841.34  

 C+M 3,128.30 730.98  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 328 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

340.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

338.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

338.00 m    
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                                                                                ANEXA 62 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA PICHETULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,477.18 812.50  

 din care construcŃii 

montaj 

3,021.12 705.94  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

456.06  106.56   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,477.18 812.50  

 C+M 3,021.12 705.94  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 330 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

345.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

340.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

340.00 m    
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                                   ANEXA 63 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. PANGRATI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,694.83 396.02  

 din care construcŃii 

montaj 

1,472.18 344.00  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

222.65  52.02   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,694.83 396.02  

 C+M 1,472.18 344.00  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 160 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

165.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

170.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

170.00 m    
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                                                        ANEXA 64 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA URANIULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,931.67 451.37  

 din care construcŃii 

montaj 

1,678.37 392.18  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

253.30  59.19   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,931.67 451.37  

 C+M 1,678.37 392.18  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 210 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

218.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

220.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

220.00 m    
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                                                         ANEXA 65 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA SERBEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,884.58 440.36  

 din care construcŃii 

montaj 

1,637.06 382.53  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

247.52  57.83   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 1,884.58 440.36  

 C+M 1,637.06 382.53  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 175 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

190.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

185.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

185.00 m    
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                                                                              ANEXA 66 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA PITPALACULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,102.05 491.18  

 din care construcŃii 

montaj 

1,825.79 426.63  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

276.26  64.55   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 2,102.05 491.18  

 C+M 1,825.79 426.63  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 180 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

190.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

190.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

190.00 m    
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     ANEXA 67 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA PONTONIERILOR” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

6,273.74 1,465.96  

 din care construcŃii 

montaj 

5,451.92 1,273.93  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

821.82  192.03   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 6,273.74 1,465.96  

 C+M 5,451.92 1,273.93  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 596 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

615.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

606.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

606.00 m    
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ANEXA 68 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE ALEEA IMAŞULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

5,516.17 1,288.94  

 din care construcŃii 

montaj 

4,789.36 1,119.11  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

726.81  169.83   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 5,516.17 1,288.94  

 C+M 4,789.36 1,119.11  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 398 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

414.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

408.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

408.00 m    
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                                                              ANEXA 69 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STR. LIVEZILOR” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

7,916.41 1,849.80  

 din care construcŃii 

montaj 

6,878.25 1,607.22  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

1038.16  242.58   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 7,916.41 1,849.80  

 C+M 6,878.25 1,607.22  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 630 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

636.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

640.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

640.00 m    
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ANEXA 70 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STR. TUNSU PETRE” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

8,767.70 2,048.72  

 din care construcŃii 

montaj 

7,614.41 1,779.23  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

1153.29  269.49   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 8,767.70 2,048.72  

 C+M 7,614.41 1,779.23  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 650 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

       

 reparaŃii      

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

666.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

660.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

660.00 m    
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                                                         ANEXA 71 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STR. DRAGOMIREŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,843.10 664.34  

 din care construcŃii 

montaj 

2,470.22 577.21  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

372.88  87.13   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,843.10 664.34  

 C+M 2,470.22 577.21  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 272 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

287.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

282.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

282.00 m    
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ANEXA 72 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STR. PĂUNAŞUL CODRILOR” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,777.78 1,116.41  

 din care construcŃii 

montaj 

4,151.01 969.95  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

626.77  146.46   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 4,777.78 1,116.41  

 C+M 4,151.01 969.95  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 405 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

411.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

415.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

415.00 m    
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ANEXA 73 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STR. BOBÂLNA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,462.21 575.34  

 din care construcŃii 

montaj 

2,137.13 499.38  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

325.08  75.96   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,462.21 575.34  

 C+M 2,137.13 499.38  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 186 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

202.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

196.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

196.00 m    
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ANEXA 74 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. CÂMPENEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,081.78 252.78  

 din care construcŃii 

montaj 

938.29 219.25  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

143.49  33.53   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,081.78 252.78  

 C+M 938.29 219.25  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 75 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

81.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

85.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

85.00 m    
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                                                 ANEXA 75 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA CASCADEI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

2,182.77 510.04  

 din care construcŃii 

montaj 

1,895.24 442.86  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

287.53  67.18   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 2,182.77 510.04  

 C+M 1,895.24 442.86  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 157 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

163.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

167.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

167.00 m    
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                                                                ANEXA 76 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA DRUMUL MIC INTRE VII” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

829.95 193.93  

 din care construcŃii 

montaj 

718.05 167.78  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

111.90  26.15   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 2 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 829.95 193.93  

 C+M 718.05 167.78  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 213 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

0.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

- m    
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ANEXA 77 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA GAFTON LAZĂR” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,952.97   456.34  

 din care construcŃii 

montaj 

1,695.00 396.06  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

257.97  60.28   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,952.97 456.34  

 C+M 1,695.00 396.06  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 149 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

155.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

159.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

159.00 m    
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ANEXA 78 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA VIGONIEI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

4,662.85 1,089.55  

 din care construcŃii 

montaj 

4,047.82 945.84  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

615.03  143.71   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu 

TVA) 

 

       

 AN I      

 INV 4,662.85 1,089.55  

 C+M 4,047.82 945.84  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 370 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

376.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

380.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

380.00 m    
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ANEXA 79 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTR. CIUBOłICA CUCULUI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,549.41 362.05  

 din care construcŃii 

montaj 

1,345.66 314.44  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

203.75  47.61   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 2010 

       

2 Durata de realizare a 

investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,549.41 362.05  
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 C+M 1,345.66 314.44  

       

4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 136 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

142.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

146.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

146.00 m    
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ANEXA 80 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA BĂLINEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

3,651.51 853.24  

 din care construcŃii 

montaj 

3,169.50 740.61  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

482.01  112.63   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 3,651.51 853.24  

 C+M 3,169.50 740.61  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 319 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

335.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

329.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

329.00 m    
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ANEXA 81 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE STRADA G-RAL BUTOIANU” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

1,503.45 351.31  

 din care construcŃii 

montaj 

1,304.76 304.88  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

198.69  46.43   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 4 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 1,503.45 351.31  

 C+M 1,304.76 304.88  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 88 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

 Trotuare      

 Structura rutieră      

 strat balast 10 cm    

 strat beton ciment 

C16/20 

10 cm    

 strat uzură BA8 4 cm    

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

104.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

98.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

98.00 m    
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ANEXA 82 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE ALEEA CRAIOVIłA” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei: 

261.62 61.13  

 din care construcŃii 

montaj 

226.57 52.94  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

35.05  8.19   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 1.00 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 261.62 61.13  

 C+M 226.57 52.94  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 62 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

       

 Parcare      

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat nisip 2 cm    

 strat beton rutier BcR 

3,5 

20 cm    
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              ANEXA 83 

la H.C.G.M.B. nr. 278/2010 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

„REABILITARE INTRAREA COMĂNEŞTI” 

 

  MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

1 Valoarea totală a 

investiŃiei 

889.28 207.80  

 din care construcŃii 

montaj 

771.64 180.31  

 consultanŃă, studii şi 

proiectare, alte 

cheltuieli 

117.64  27.49   

 curs valutar 1 euro = 4.2796  lei/euro din data de 14 septembrie 

2010 

       

2 Durata de realizare 

a investiŃiei 

 3 LUNI   

       

3 Eşalonarea 

investiŃiei 

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)  

       

 AN I      

 INV 889.28 207.80  

 C+M 771.64 180.31  
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4 CapacităŃi      

 Lungime stradă 83 m    

       

 Structura rutieră      

 strat balast 20 cm    

 strat piatra spartă 20 cm    

 strat binder BAD25 6 cm    

 strat uzură BA 16 4 cm    

       

       

       

 ReŃea alimentare cu 

apă 

84.00 m    

 ReŃea canalizare 

pluvială 

93.00 m    

 ReŃea canalizare 

menajeră 

93.00 m    
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 6 de a hotărî cu 

privire la înfiinŃarea unei societăŃi comerciale având ca obiect 

prinicipal de activitatea de susŃinere şi promovare a activităŃilor 

cultural la nivelul sectorului 6 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii – DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 139/29.07.2010 privind solicitarea către Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinŃarea 

de societăŃi comerciale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societăŃile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterior; 

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

pct. 4, art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. h), alin. (3) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 6 să 

hotărască asupra înfiinŃării unei societăŃi comerciale pe acŃiuni 

având ca obiect principal de activitate de susŃinere şi promovare 

a activităŃilor cultural la nivelul  sectorului 6. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 6 vor aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 279 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea anexelor  

1, 5, 6, 7, 15, 28, 30 şi 31 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/2008 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi indicatorii 

tehnico-economici aferenŃi pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 

poduri şi un pasaj rutier 

 

 Având în vedere expunerea de motive a primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei, 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 70/23.09.2010; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevderilor 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. I Anexa nr. 1 (str. Anul 1864) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi pentru reabilitarea a 31 de 

străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică şi se completează 

conform anexei nr. 1. 

 Art. II Anexa nr. 5 (str. Dezrobirii) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

aferenŃi pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj 

rutier se modifică şi se completează conform anexei nr. 2. 

 Art. III Anexa nr. 6 (str. Drum la Roşu) la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 

reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică 

şi se completează conform anexei nr. 3. 

 Art. IV Anexa nr. 7 (str. Gârlei) la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru reabilitarea a 31 de 

străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică şi se completează 

conform anexei nr. 4. 

 Art. V Anexa nr. 15 (str. Tudor Arghezi) la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 
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reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică 

şi se completează conform anexei nr. 5. 

 Art. VI Anexa nr. 28 (str. MurguŃa) la Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru reabilitarea a 31 

de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 6. 

 Art. VII Anexa nr. 30 (str. Veseliei) la Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru reabilitarea a 31 

de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 7. 

 Art. VIII Anexa nr. 31 (str. Zâmbetului) la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 376/2008 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-

economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenŃi pentru 

reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri şi un pasaj rutier se modifică 

şi se completează conform anexei nr. 8. 

 Art. IX Anexa nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 Art. X Celelalte prevderi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

376/2008 rămân neschimbate. 

 Art. XI DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 280 
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ANEXA nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER Bdul ANUL 1864 
 

1. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 2.699.000/630.670 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 2.415.000 lei 

   

2 Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   2.699.000 

  C+M   2.415.000 

   

3. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 740 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 2x3,5 m 

 -LăŃime trotuare 2x2 m 

3.3 - sistem rutier existent asfalt şi pământ 

3.4 - sistem rutier nou parŃial 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

da 

3.6 - suprafaŃă totală (carosabil + trotuar) 9.650 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. DEZROBIRII 
 

4. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 3.628.000/847.740 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 3.238.000 lei 

   

5. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   3.628.000 

  C+M   3.238.000 

   

6. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 735 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 8 m 

 -LăŃime trotuare variabil 

3.3 - sistem rutier existent asfalt şi pavaj 

3.4 - sistem rutier nou (60 cm) da 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   Balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

da 

3.6 - suprafaŃă totală (carosabil + trotuar) 9378 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. DRUM LA ROŞU 
 

7. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 2.960.000/691.650 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 2.580.000 lei 

   

8. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   2.960.000 

  C+M   2.580.000 

   

9. CapacităŃi  

   

3.1 - Lungime totală 870 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 5.50 m 

 -LăŃime trotuare variabil 

   

3.3 - sistem rutier existent pământ 

3.4 - sistem rutier nou (49 cm) da 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   Balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare -rigole prefabricate 1735 

3.6 - suprafaŃă totală  6300 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 4 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 
REABILITARE SISTEM RUTIER STR. GÂRLEI 

 
10. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 5.060.000/1.182.350 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 4.394.000 lei 

 -studii şi proiectare 201.000 lei 

   

11. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   5.060.000 

  C+M   4.394.000 

   

12. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 1600 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 8 m 

 -LăŃime trotuare 2x1,5 m 

3.3 - sistem rutier existent asfalt 

3.4 - sistem rutier nou (60 cm) Da 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   beton de ciment Da 

3.5.3   balast Da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

Da 

3.6 - suprafaŃă totală  19485 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 5 

la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. TUDOR ARGHEZI 

 
13. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 3.535.000/826.010 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 3.220.000 lei 

 -studii şi proiectare 150.000 lei 

   

14. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   3.535.000 

  C+M   3.220.000 

15. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 650 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 7-11,5 m 

 -LăŃime trotuare variabil 

3.3 - sistem rutier existent asfalt 

3.4 - sistem rutier nou  dal 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   Balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

da 

3.6 - suprafaŃă totală  9787 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 6 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 
REABILITARE SISTEM RUTIER STR. MURGUłA 

 
16. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 1.646.000/384.620 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 1.441.000 lei 

   

17. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   1.646.000 

  C+M   1.441.000 

18. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 410 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 4,5 m 

 -LăŃime trotuare 1x2 m 

 Parcări 1.713 mp 

   

3.3 - sistem rutier existent beton de ciment 

3.4 - sistem rutier nou  da 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   Balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

da 

3.6 - suprafaŃă totală (carosabil+trotuar) 4530 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 7 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. VESELIEI 

 

19. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 2.945.000/688.150 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 2.664.000 lei 

 - studii de proiectare 124.000 lei 
 

  

20. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   2.945.000 

  C+M   2.664.000 

   

21. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 640 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 7,4 m 

 -LăŃime trotuare 2x2,5 m 

3.3 - sistem rutier existent asfalt pe pavaj de bolovani 

3.4 - sistem rutier nou  da 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   Balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

da 

3.6 - suprafaŃă totală (carosabil+trotuar) 9636 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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ANEXA nr. 8 la H.C.G.M.B. nr. 280/2010 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului 

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ZÂMBETULUI 

 

22. Valoarea totală (inclusiv T.V.A) 627.000/146.510 euro 

 din care  

 Lucrări de construcŃii montaj 452.000 lei 

   

23. Eşalonarea investiŃiei  

 - Anul I INV   627.000 

  C+M   452.000 

   

24. CapacităŃi  

3.1 - Lungime totală 210 m 

3.2 - LăŃime medie carosabil 3,3 m 

 -LăŃime trotuare variabil 

   

3.3 - sistem rutier existent pământ 

3.4 - sistem rutier nou (49 cm) da 

3.5.1   straturi asfaltice 2 straturi 

3.5.2   piatră spartă da 

3.5.3   balast da 

3.5.4   Lucrări edilitare (apă, canal, guri 

scurgere) 

da 

3.6 - suprafaŃă totală (carosabil+trotuar) 1500 mp 

   

4. Durata de realizare a investiŃiei 5 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Măsurilor de dezvoltare a gestiunii deşeurilor în 

Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare  prevederile  art. 5, art. 6 şi art. 7 alin. 

(1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3 şi art. 

8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi, cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 49 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevderilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

lit. e) alin. 6 lit a) pct. 14, art. 45 alin. (2) şi 85 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E  

  

 Art. 1 (1) Se aprobă Măsurile de dezvoltare a gestiunii 

deşeurilor în Municipiul Bucureşti prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Pe baza prezentelor măsuri de dezvoltare a gestiunii 

deşeurilor în Municipiul Bucureşti se va elabora Strategia de 

dezvoltare şi funcŃionare a servicului public de salubrizare. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de speciallitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi primăriile 

sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 281 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de înfrăŃire între Municipiul 

Bucureşti din România şi Oraşul Bangkok din Regatul Thailandei 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Afaceri Externe şi Protocol; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. H2-1/3317/09.08.2010 al 

Ministerului Afacerilor Externe şi avizul nr. 60093/09.09.2010 al 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 16, art. 36 alin. 

(2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de înfrăŃire între Municipiul 

Bucureşti din România şi Oraşul Bangkok din Regatul Thailandei, 
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prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

Protocolul de înfrăŃire prevăzut la art. 1. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 282 
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ANEXĂ LA HCGMB 282/2010 
 

PROTOCOL DE ÎNFRĂłIRE ÎNTRE 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIN ROMÂNIA  

ŞI ORAŞUL BANGKOK DIN REGATUL THAILANDA 

 

 Municipiul Bucureşti din România şi Oraşul Bangkok din 

Regatul Thailandei (numite în continuare „PărŃi") declară înfrăŃite 

cele două oraşe şi sunt de acord să coopereze în domeniile 

administraŃiei, urbanismului, economiei, culturii, mediului 

înconjurător, educaŃiei etc. în următorii termeni: 
 

 Articolul 1 

 Cele două PărŃi vor coopera, în cadrul limitelor autorităŃii 

financiare şi tehnice, pentru a promova prosperitatea şi 

dezvoltarea pe baza egalităŃii şi a beneficiilor reciproce. 

 Articolul 2 

 Cele două PărŃi se vor strădui să realizeze schimburi şi vor 

coopera în diverse forme, în special în domeniile administraŃiei, 

urbanismului, economiei, comerŃului, sănătăŃii, educaŃiei, 

turismului, mediului înconjurător, planificării, ca şi în alte domenii 

compatibile cu politicile lor. 

 Articolul 3 

 Cele două PărŃi vor încuraja Departamentele lor 

specializate să menŃină contacte curente, unele cu celelalte, în 

scopul de a facilita consultările privind schimburile şi cooperarea 

conform acestui Protocol. De asemenea, vor încuraja şi sprijini 

schimbul de vizite între oficialii lor pentru a realiza negocieri şi 
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consultări pe baza planurilor de cooperare în vederea asigurării 

de rezultate concrete şi beneficii reciproce. 

 Articolul 4 

 (1) Prezentul Protocol de înfrăŃire se încheie pe o perioadă 

nelimitată şi va intra în vigoare la data semnării. 

(2) Prezentul Protocol de înfrăŃire poate fi modificat sau 

completat numai cu acordul PărŃilor. Modificările şi completările 

aduse prezentului Protocol de înfrăŃire intră în vigoare potrivit 

dispoziŃiilor aliniatului (1). 

(3) Oricare din PărŃi poate denunŃa prezentul Protocol de 

înfrăŃire pentru motive bine întemeiate, prin notificare scrisă 

transmisă celeilalte PărŃi. DenunŃarea produce efecte la data 

împlinirii unui termen de 3 luni de la data primirii notificării scrise. 

 Articolul 5 

 Prezentul Protocol de înfrăŃire nu reprezintă un tratat în 

sensul dreptului internaŃional public. 
 

 Semnat la ................... , azi ............ , în câte două exemplare 

originale în limbile română, thai şi engleză, toate textele, câte 

unul pentru fiecare parte fiind egal autentice. În caz de diferende 

în interpretare, textul în limba engleză va prevala. 

 

Municipiul Bucureşti din 

România 

Prof. Dr. Sorin Mircea 

Oprescu 

Oraşul Bangkok din Regatul 

Thailanda 

M.R. Sukhumbhand 

Paribatra 

Primar General al 

Municipiului Bucureşti 

Guvernator al Oraşului 

Bangkok 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind colectarea selectivă a deşeurilor în Primăria Municipiului 

Bucureşti şi instituŃiile publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşti 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia UtilităŃi 

Publice; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comsiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind 

colectarea selectivă a deşeurilor în instituŃiile publice, ale art. 19 şi 

art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 Art. 1 Primăria Municpiului Bucureşti şi instituŃiile publice de 

inters local prevăzute în anexa nr. 1 au obligaŃia să asigure 

colectarea selectivă a deşeurilor recuperabile pe tipuri de deşeuri: 
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a) hârtie şi carton 

b) deşeuri de metal şi mase plastice 

c) deşeuri de sticlă 

 Art. 2 (1) Conducătorii instituŃilor publice menŃionate la art. 1 

au obligaŃia de a desemna o persoană responsabilă cu 

implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul instituŃiei. 

 (2) La nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, persoana 

responsabilă cu implementarea colectării selective a deşeurilor, va 

fi desemnată din cadrul Serviciului Suport Tehnico-Administrativ. 

 Art. 3 InstituŃiile publice menŃionate la art. 1, au obligaŃia de a 

elabora un Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor 

pe categoriile de deşeuri stabilite, care va conŃine în mod 

obligatoriu: 

a) numele şi datele de contact ale responsabilului cu organizarea 

colectării selective la nivelul instituŃiei publice; 

b) descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de 

containere, planşe cu precizarea amplasării locaŃiilor); 

c) obligaŃiile angajaŃilor şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării 

îndatoririlor; 

d) modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate; 

e) programul de instruire a angajaŃilor privind colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

f) programul de raportare al rezultatelor; 

g) programul de informare a vizitatorilor instituŃiei publice; 

h) detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv; 
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 Art. 4 Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor va 

respecta condiŃiile stabilite de art. 9 din Legea nr. 132/2010 privind 

colectarea selectivă a deşeurilor în instituŃiile publice. 

 Art. 5 Fiecare instituŃie prevăzută în anexa nr. 1 are obligaŃia 

să completeze un registru de evidenŃă a deşeurilor colectate 

selectiv, prevăzut în anexa nr. 2. 

 Art. 6 Registrul de evidenŃă a deşeurilor colectate selectiv se 

va completa şi se va depune lunar la Primăria Municipiului 

Bucureşti DirecŃia UtilităŃi Publice, în vederea raportării cantităŃilor 

de deşeuri reciclabile colectate la AgenŃia NaŃională pentru 

ProtecŃia Mediului. 

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

hotărâre. 

 Art. 8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi instituŃiile publice de 

interes local prevăzute în anexa nr. 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 283 
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Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 283/2010 

 
Nr. 

Crt. 

DENUMIREA INSTITUłIEI ADRESA 

1 AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti 

Şos Bucureşti Ploieşti 

nr.1, sector 1 

2 AdministraŃia Străzilor Bucureşti Str. DomniŃa AncuŃa nr.1, 

sector 1 

3 AdministraŃia Cimitirelor şi 

Crematiriilor Umane  Bucureşti 

Calea Şerban Vodă nr. 

249, sector 4 

4 AdministraŃia Grădina Zoologică 

Bucureşti 

Str. Vadul Moldovei nr. 4 

sector 1 

5 AdministraŃia Fondului Imobiliar B-dul Regina Elisabeta 

nr.16, sector 3 

6 Autoritatea pentru Supravegherea 

şi ProtecŃia Animalelor Bucureşti 

Str. Şelari nr. 2-4 sector 

3 

7 Centrul de ProtecŃia Plantelor 

Bucureşti 

Str. Drumul Cooperativei  

nr. 2 sector 5 

8 DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială 

Str. Academiei nr. 3-5  

sector 3 

9 DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti 

Str. Bibescu Vodă nr.1 

sector 4 

10 R.A.D.E.T. Str. Cavafii Vechi nr.15, 

sector 3 

11 R.A.T.B. B-dul Dinicu Golescu 

nr.1, sector 1 

12 PoliŃia Comunitară a Municipiului 

Bucureşti 

Str. Aleea Suter nr. 21  

sector 4 
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13 Clubul Sportiv Municipal Bucureşti Şos. Iancului nr.128 A  

sector 2 

14 AdministraŃia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti 

Spitalul Colentina-SecŃia 

Boli Profesionale et.1, 

Şos Stefan cel Mare 

nr.19-21, sector 2 

15 Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice 

Bucureşti 

B-dul Regina Elisabeta  

nr. 41, sector 5 
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INSTITUłII DE CULTURĂ 

 
Nr. 

Crt. 

DENUMIREA INSTITUłIEI ADRESA 

1 Teatrul Municipal L.S.Bulandra Str. Schitu Măgureanu  

nr. 1, sectorul 5 

2 Teatrul Odeon Calea Victoriei nr. 40-42, 

sectorul 1 

3 Teatrul C.I. Nottara B-dul Magheru nr. 20, 

sector 1 

4 Teatrul Mic Str. C-tin Mille nr.16, 

sectorul 1 

5 Teatrul de Comedie Str. Sf. Dumitru nr. 2, 

sectorul 3 

6 Teatrul Evreiesc de Stat Str. Dr. Iuliu Barasch 

nr.15, sectorul 3 

7 Teatrul Masca Bdul Uverturii nr. 70, 

sectorul 6 

8 Teatrul Tineretului Metropolis Str. Mihai Eminescu nr. 

89, sector 2 

9 Teatrul de AnimaŃie łăndărică Str. Eremia Grigorescu nr. 

24, sectorul 1 

10 Teatrul  Ion Creangă B-dul Magheru nr.27, 

sectorul 1 

11 Teatrul Excelsior Str. Alexandru 

Macedonski nr. 8  

sector 1 

12 Teatrul de Revistă Constantin 

Tănase 

Str. Lipscani nr.53 sectorul 

3 
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13 Circ & Variete Globus Bucureşti Str. Aleea Circului nr. 15, 

sectorul 2 

14 Opera Comică pentru Copii Str. Batiştei nr.14, sectorul 

2 

15 Muzeul Municipiului Bucureşti Bdul I.C. Brătianu nr.2, 

sectorul 3 

16 Muzeul NaŃional al Literaturii 

Române 

 

Bdul. Dacia nr.12,  

sector 1 

17 AdministraŃia Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic 

PiaŃa Al. Lahovary nr. 7, 

sectorul 1 

18 Centrul de Proiecte Culturale al 

Municipiului Bucureşti-ARCUB 

Str. Batiştei nr.14, sectorul 

2 

19 Centrul de cultură Palatele 

Brâncoveneşti de la PorŃile 

Bucureştiului din Mogoşoaia 

Str. Valea Parcului nr. 1, 

Mogoşoaia, Ilfov 

20 Biblioteca Metropolitană Bucureşti Str. Tache Ionescu nr.4, 

sectorul 1 

21 Centrul de Conservare şi Valorificare 

a TradiŃiei şi CreaŃiei Populare al 

Municipiului Bucureşti 

PiaŃa Al. Lahovary nr.7 

sectorul 1 

22 Universitatea Populară Ioan I. Dalles B-dul N Bălcescu nr.18, 

sectorul 1 

23 Casa de Cultură FriederichSchiller Str. Batiştei nr.15, sectorul 

2 

24 Centrul de Proiecte şi Programe 

EducaŃionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret Bucureşti 

B-dul Regina Elisabeta  

nr. 47 sector 5 
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Anexa 2 la H.C.G.M.B nr. 283/2010 

 

REGISTRUL DE EVIDENłĂ A DEŞEURILOR 

 COLECTATE SELECTIV 

 

Denumirea instituŃiei publice ................................... 

Sediul: sectorul ........., str. ......................... 

Nr. ........., cod poştal ................, 

Date de contact: telefon ..........., fax .........., e-mail .......... 

 

Numărul total de salariaŃi la data de 15 ale lunii precedente ........ 

 

Cantitatea de deşeuri colectate 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
deşeului 

Codul deşeului*1) Cantitatea 
colectată (kg) 

1    
...    
...    

 

*1-Se va înscrie codul deşeului potrivit Listei cuprinzând deşeurile 

periculoase, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002  

privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările 

ulterioare. 

Semnătura 

(ştampila) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea terenului în suprafaŃă de 24.627 mp 

 în Şos. Bucureşti-Ploieşti km 8,5 din domeniul  

privat al Municipiului Bucureşti în domeniul privat 

 al statului,  în vederea construirii unui sediu  

al UnităŃii Speciale de AviaŃie 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municpiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 

EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare cererea Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor nr. 444360/30.01.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulteriore; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea terenului în suprafaŃă de 24.627 

mp în Şos. Bucureşti-Ploieşti km 8,5 din domeniul privat al 

Municipiului Bucureşti în domeniul privat al statului, în vederea 

construirii unui sediu al UnităŃii Speciale de AviaŃie. 

 Art. 2 Terenul menŃionat la art. 1 se identifică potrivit 

planului topografic scara 1:2000, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Schimbarea destinaŃiei terenului atrage revocarea 

prezentei hotărâri. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 284 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind transferul în concesiune către  

S.C. Apa Nova S.A. a 5 staŃii de hidrofor 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia UtilităŃi 

Publice;  

 Vâzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 şi art. 3 alin. (4) din 

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

al acesteia şi ale art. 29.3.5. din Contractul de concesiune nr. 

1329/29.03.2000, încheiat între Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa 

Nova S.A.; 

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

art. 45 alin. (3) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia piblică 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 transferul către S.C. Apa Nova S.A., în 

concesiune conform contractului de concesiune nr. 



313 
 

1329/29.03.2000 a unui număr de 5 staŃii de hidrofor, aflate în 

domeniul public al Muncipiului Bucureşti, identificate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi S.C. Apa Nova 

S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 285 
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Anexă la HCGMB nr. 285/2010 

 

StaŃiile hidrofor introduse în patrimoniul public al 

Municipiului Bucureşti şi concesionate la SC Apa Nova SA 

 

Nr. 

crt 

Denumire staŃie 

hidrofor 

Adresa Valoare de 

inventar (lei) 

1 Victoriei 83-85 Calea Victoriei,  

nr. 83 - 85, sect.1 

15392,60 

2 Pantelimon (bl. D1) Şos Pantelimon,  

nr. 324, sect.2 

43718,16 

3 Lujerului (PT 5A 

Placare) 

Str. Lujerului, nr. 2, 

sect. 6 

4194,38 

4 Floarea Roşie 4  

(PT 2  Îndesirii) 

Str. Floarea Roşie, 

 nr. 4, sect. 6 

3132,25 

5 Valea Lungă 10  

(PT 2 Placare) 

Str. Valea Lungă, nr.10, 

sect.6 

10678,25 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, corespunzător 

organigramei aprobate prin  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului; 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 6 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 privind reducerea numărului 

total de posturi şi aprobarea structurii organizatorice a aparatului 

de specialitate al Primarului General, a aparatului permanent de 

lucru al C.G.M.B. şi ale serviciilor/instituŃiilor publice de interes 

local ale municipiului Bucureşti, conform prevederilor OrdonanŃei 

de UrgenŃă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi stabilirea 

unor măsuri financiare; 

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

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

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, 

corespunzător organigramei aprobate prin art. 3 alin. (2) din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărârere 

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 58/2009 şi orice altă 

prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 286 
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Anexă  

la HCGMB nr. 286/2010 
 

ADMINISTRAłIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE 

REGULAMENT DE ORGANIZAREŞI FUNCłIONARE 
 

CAPITOLUL I 

DispoziŃii generale 
 

 Art. 1. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane este 

un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, 

înfiinŃată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 72/1992, 66/1993 şi 

83/1993, finanŃată din venituri proprii şi subvenŃii acordate de la 

bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane este 

organizată şi funcŃionează potrivit prevederiior Legii nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, OG nr. 71/2002 aprobată prin Legea nr. 

3/2003, OG nr. 21/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, 

statului de funcŃii şi a regulamentului de organizare şi funcŃionare. 

 Art. 3. Sediul central al AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane este în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 

249, sector 4. AdministraŃia are un cod IBAN: 

RO25TREZ7045010XXX000186 Trezorerie sector 4 şi un cod 

fiscal 9791650. 
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 Art. 4. Personalul din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane este angajat cu contract individual de 

muncă şi i se aplică legislaŃia muncii. 

 Art. 5. Normele de conduită profesională a personalului 

contractual sunt reglementate de legislaŃia specifică şi sunt 

obligatorii pentru toŃi salariaŃii 

 Art. 6. DispoziŃiile prezentului regulament se aplică 

personalului cu contract individual de muncă din cadrul 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane. 

 

CAPITOLUL II 
Obiectul de activitate 

 

 Art. 7. Obiectul de activitate al AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane constă în: administrarea, întreŃinerea, 

igienizarea şi salubrizarea cimitirelor şi crematoriilor umane; 

efectuarea prestărilor de servicii către cetăŃeni, pentru înhumări, 

deshumări, reînhumări, incinerări şi lucrări funerare; asigurarea 

de servicii religioase specifice, gratuite, în spaŃii special 

amenajate, precum şi evidenŃa şi concesionarea locurilor de 

înhumare şi a locurilor de veci. 

 

CAPITOLUL III 
Structura organizatorică 

 

 Art. 8. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

cuprinde în structura sa organizatorică următoarele 

compartimente: 

- Serviciul resurse umane 
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- Compartiment securitate şi sănătate în muncă 

- Serviciul acte de concesiune, evidenŃă locuri de veci; 

- Biroul comunicare, informare, arhivare; 

- Serviciul financiar-contabilitate; 

- Serviciul achiziŃii, administrativ, tehnic; 

Servicii teritoriale: Bellu, Berceni, Bucureştii Noi, Colentina, 

Domneşti, Dămăroaia, Ghencea, Iancu Nou, Izvorul Nou, 

Metalurgiei, Pantelimon II, Străuleşti - II, Sfânta Vineri, T. 

Vladimirescu, Vest, Crematoriul Cenuşa, Crematoriul Vitan 

Bârzeşti. 

 

CAPITOLUL IV 

AtribuŃii şi responsabilităŃi 

 
SecŃiunea I. AtribuŃii generale ale AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane 

 
 Art. 9. În vederea realizării obiectului de activitate, 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane are următoarele 

atribuŃii generale: 

- organizează, administrează şi Ńine evidenŃa tuturor 

concesiunilor, înhumărilor, deshumărilor, reînhumărilor, 

incinerărilor; 

- organizează şi realizează prestările de servicii specifice în 

serviciile teritoriale (cimitire şi crematorii umane) aflate în 

administrarea sa; 

- controlează modul în care sunt amenajate, întreŃinute şi îngrijite 

locurile de înhumare/de veci, de către concesionari; 
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- asigură comunicarea de date şi informaŃii de interes public cu 

privire la activitatea instituŃiei; 

- asigură salubrizarea şi igienizarea cimitirelor, întreŃinerea 

spaŃiilor verzi şi a spaŃiilor administrative, a instalaŃiilor, 

împrejmuirilor, etc. pentru crearea unui cadru cât mai civilizat la 

dispoziŃia concesionarilor; 

- eliberează autorizaŃii de construcŃii funerare în limita 

competenŃelor legale; 

• execută în limita capacităŃii, lucrări de construcŃii funerare şi 

reparaŃii, precum şi transport funerar; 

• face propuneri cu privire la extinderea şi înfiinŃarea de noi 

cimitire, precum şi de noi prestaŃii de servicii pentru populaŃie în 

vederea supunerii aprobării CGMB; 

• asigură conservarea şi întreŃinerea patrimoniului, paza şi 

accesul în serviciile teritoriale; 

• asigură păstrarea integrităŃii, protejarea şi valorificarea 

patrimoniului public încredinŃat; 

• stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor 

umane şi financiare de care dispune; 

• creează, cu aprobarea CGMB, noi bunuri proprietate 

publică din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal 

şi, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea 

resurselor financiare, în condiŃiile legii; 

• urmăreşte şi verifică realizarea lucrărilor de investiŃii, 

întreŃinere, dotări şi reparaŃii, din patrimoniul public şi cel privat 

aflat în administrare; 
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• examinează şi propune spre aprobare documentaŃiile 

tehnice necesare obŃinerii surselor de finanŃare, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

• asigură elaborarea normelor metodologice tehnice şi 

financiare în domeniul activităŃii specifice, serviciilor, valorificării 

bunurilor din patrimoniu, precum şi în celelalte domenii care fac 

obiectul său de activitaate; 

• realizează achiziŃiile de maşini, utilaje şi instalaŃii pentru 

modernizarea activităŃilor şi serviciilor prestate, din surse proprii, 

cu aprobarea CGMB; 

• întocmeşte şi înaintează compartimentului de specialitate 

din cadrul PMB propunerea instituŃiei privind proiectul begetului 

anual de venituri şi cheltuieli în vederea supunerii spre aprobare 

CGMB, conform legii; 

• analizează şi propune spre aprobare Primarului 

General/CGMB listele lucrărilor de investiŃii, asigură avizarea 

documentaŃiei tehnico-economice, urmăreşte modul de realizare 

al lucrărilor şi punerea în funcŃiune la termen a obiectivelor de 

investiŃii aprobate;  

• stabileşte şi urmăreşte aplicarea măsurilor privind protecŃia 

mediului înconjurător, protecŃia civilă, securitatea şi sănătatea 

muncii, P.S.I.; 

• raportează periodic, compartimentelor de specialitate ale 

Primăriei Municipiului Bucureşti datele operative, indicatorii 

specifici de activitate şi alte date solicitate de acestea în 

conformitate cu prevederile legale; 
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• asigură la cerere, gratuit, serviciile religioase specifice şi 

spaŃiul necesar desfăşurării acestora. 

 

SecŃiunea II. AtribuŃiile directorului şi ale compartimentelor 

funcŃionale ale AdministraŃiei Cimitirelor şi crematoriilor 

Umane 

 Art. 10. Managementul AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane este asigurat de către un director, numit în 

condiŃiile legii. 

 Art. 11 În exercitarea atribuŃiilor sale directorul instituŃiei 

emite decizii. 

 Art. 12. Directorul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane îşi desfăşoară activitatea în baza actelor normative în 

vigoare (hotărâri ale consiliului general al Municipiului bucureşti, 

dispoziŃii ale Primarului General, legi, hotărâri, etc). 

 Art. 13. Directorul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane conduce activitatea curentă a instituŃiei, reprezintă 

instituŃia în relaŃiile cu autorităŃile publice, cu alte persoane 

juridice, precum şi cu persoane fizice în limitele de competenŃă 

stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi dispoziŃii ale Primarului General. 

 Art. 14. Directorul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane are următoarele atribuŃii şi responsabilităŃi principale: 

• conduce şi coordonează întreaga activitate a AdministraŃiei 

Cimitirelor si Crematoriilor Umane; 

• stabileşte prin fişa postului şi ordine de serviciu atribuŃiile 

şefilor de compartimente şi servicii teritoriale şi ie poate modifica 

în funcŃie de necesităŃile bunei funcŃionări a administraŃiei; 
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• coordonează activitatea personalului şi stabileşte atribuŃiile 

acestuia, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea 

atribuŃiilor de serviciu de către personalul instituŃiei;  

• aplică prevederile codului de conduită a personalului 

contractual din subordine; 

• coordonează şi conduce administrarea legală şi eficientă a 

întregului patrimoniu al instituŃiei; 

• are competenŃe depline cu privire la încheierea, 

modificarea, executarea, suspendarea, încetarea contractelor de 

muncă în care instituŃia are calitate de parte; are calitatea de 

ordonator de credite; 

• are calitatea de ordonator de credite; 

• fundamentează şi propune planul de venituri şi cheltuieli 

pentru administrarea, protejarea, întreŃinerea, conservarea şi 

valorificarea eficientă a patrimoniului, pe care îl supune spre 

aprobare Primarului General/CGMB – cu avizul compartimentelor 

de specialitate din primăria Municipiului Bucureşti; 

• în limita competenŃelor acordate, aprobă încheierea 

contractelor pentru derularea de activităŃi curente cu terŃe 

persoane; 

• înaintează Primarului General proiectul de organigramă, a 

statului de funcŃii, a regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

instituŃiei, care cuprinde şi regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al serviciilor teritoriale (cimitire şi crematorii umane), 

conform legii; 

• aprobă regulamentul intern ai instituŃiei 

• verifică şi urmăreşte modul de aplicare a normelor de 

sănătate şi securitate a muncii, de pază şi stingere a incendiilor, 

conform prevederilor legale; 
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• coordonează activitatea privind auditul intern şi controlul 

financiar preventiv; 

• verifică modul de întrebuinŃare a fondurilor băneşti, 

materialelor, stocurilor şi a tuturor valorilor băneşti; 

•  exercită controlul direct asupra tuturor actelor şi formelor 

prin care se centralizează veniturile şi cheltuielile;  

• răspunde de modul de încheiere a contractelor privind 

spatiile închiriate la persoanele fizice sau juridice (clădiri sau 

terenuri şi dotările aferente: instalaŃii de apă, canal, electricitate 

sau alte facilităŃi), precum şi de modul de derulare şi respectare a 

clauzelor contractuale, având dreptul de a asigura prin delegare, 

luarea măsurilor operative în situaŃia nerespectării acestora, de 

apărare a intereselor administraŃiei şi recuperare a pagubelor 

aduse acesteia, inclusiv prin instanŃele judecătoreşti, în situaŃia 

când acestea nu pot fi soluŃionate pa cale amiabilă; 

•  controlează şi ia măsuri pentru buna conservare şi 

securitate a bunurilor materiale şi băneşti în scopul prevenirii 

degradării, distrugerilor, pierderilor şi risipei; 

• urmăreşte creşterea calităŃii prestaŃiilor către cetăŃeni; 

• supraveghează organizarea locurilor concesionate în 

fiecare serviciu teritorial în funcŃie de număr, rând şi figură; 

• urmăreşte şi aprobă activităŃile de achiziŃii publice, 

investiŃii şi reparaŃii, dotarea cu mijloace fixe (aparatura, 

mijloace de transport etc), necesare bunei funcŃionări a 

administraŃiei; conform aprobărilor anuale date de către 

CGMB; 

• ia măsuri pentru întocmirea şi îndeplinirea dispoziŃiilor, 

regulamentelor, ordinilor şi instrucŃiunilor, precum şi a oricăror 



325 
 

acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuŃiile şi 

activitatea ACCU; 

• propune în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare 

modificarea categoriilor serviciilor teritoriale existente, precum 

şi proiecte pentru înfiinŃarea de servicii teritoriale noi; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare; 

 Directorul poate delega atribuŃiile funcŃiei, unor alte 

persoane cu funcŃie de conducere din cadrul instituŃiei. 

 În situaŃia vacantării postului de director, prin încetarea, 

modificarea sau suspendarea contractului individual de muncă 

al acestuia – pe baza dispoziŃiei Primarului general, atribuŃiile 

sunt preluate de persoana desemnată, în baza dispoziŃiei 

Primarului General, până la ocuparea postului prin concurs, 

conform legii. 

 Art. 15. Serviciul Resurse Umane are următoarele 

atribuŃii: 

• asigură şi răspunde de aplicarea unitară a prevederilor 

actelor normative, emise în vederea gestionării resurselor 

umane (selecŃii, angajări, reîncadrări, salarizări, avansări, 

promovări, etc); 

• colaborează cu compartimentul de Resurse Umane din cadrul 

PMB şi cu alte instituŃii ale administraŃiei publice centrale şi 

locale, în vederea punerii în aplicare a actelor normative care 

reglementează activitatea de resurse umane; 

• la solicitarea conducerii AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane realizează studii, prognoze, analize, precum 

şi situaŃii statistice în domeniul său de activitate; 
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• întocmeşte, completează, păstrează dosarele personalului 

contractual din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane şi asigură confidenŃialitatea datelor cu caracter personal a 

angajaŃilor; 

• asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin 

operarea tuturor modificărilor conform dispoziŃiilor primite; 

• răspunde de completarea şi actualizarea Registrului general 

de evidenŃă a salariaŃilor conform legislaŃiei în vigoare; 

• solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de 

evaluare a performanŃelor profesionale individuale ale 

personalului AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

• gestioneză fişele de post (evidenŃă, actualizare, arhivare, 

înregistrare, transmitere la salariaŃi) pentru toŃi angajaŃii 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

•  întocmeşte lucrările privind programarea concediilor de 

odihnă; 

• asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă 

ale salariaŃilor, conform cererilor acestora 

• calculează vechimea în muncă la încadrare, lunar şi stabileşte 

gradaŃia; 

• întocmeşte, completează şi gestionează carnetele de muncă 

pentru salariaŃii din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane, răspunzând de înscrierile făcute; 

•  Ńine evidenŃa salariaŃilor, pe case de asigurări de sănătate şi a 

carnetelor de sănătate eliberate pe baza contractelor tip;  

• întocmeşte actele necesare în vederea pensionării salariaŃilor 

din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane;  

• verifică şi avizează foile de prezenŃă colectivă (pontajele); 
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•  Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără plată 

aprobate, absenŃelor nemotivate, concediilor medicale, 

concediilor de studii; 

• asigură întocmire formalităŃilor necesare privind 

plata/recuperarea orelor suplimentare efectuate de salariaŃi;  

• întocmeşte proiectele de decizii în baza referatelor aprobate 

de conducerea instituŃiei; 

• Ńine evidenŃa deciziilor emise de directorul AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

• asigură, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, elaborarea 

tematicilor necesare susŃinerii concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante; 

• organizează concursurile, în colaborare cu celelalte 

compartimente din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane şi la propunerea acestora, supune spre 

aprobare conducerii AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane componenŃa comisiilor de concurs şi de contestaŃii potrivit 

legii; 

• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru 

ocuparea posturilor vacante în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

- întocmeşte şi gestionează contractele adiŃionale la contractele 

individuale de muncă pentru personalul din cadrul AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

- efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea 

şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi 

acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii pentru 
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personalul din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane; 

- stabileşte şi propune acŃiunile de pregătire şi perfecŃionare 

profesională continuă a angajaŃilor din cadrul AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane ; 

- eliberează legitimaŃiile de serviciu, ecusoanele şi adeverinŃele 

solicitate de persoanele care au calitatea de angajat; 

• eliberează la cerere adeverinŃe privind vechimea în muncă, 

drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime); 

• redactează şi prezintă spre aprobare, în condiŃiile legii, 

propunerea instituŃiei privind organigrama, statul de funcŃii, 

regulamentul de organizare şi funcŃionare al instituŃiei, precum şi 

proiectul regulamentului de ordine interioară;  

• la solicitarea justificată a compartimentelor din cadrul 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane întocmeşte 

documentaŃia necesară supunerii spre aprobare a transformării 

unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcŃii, conform legii; 

• asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de comisia 

de cercetare prealabilă şi aprobate de conducerea AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane conform prevederilor legale in 

vigoare; 

- întocmeşte formalităŃile referitoare la rezolvarea reclamaŃiilor, 

sesizărilor şi conflictelor de muncă şi le transmite spre rezolvare 

organismelor competente, conform legii; 

- solicită personalului, conform legii, întocmirea şi/sau 

actualizarea declaraŃiilor de avere şi a declaraŃiilor de interese şi 

asigură gestiunea acestor documente; 

- asigură corespondenŃa cu organele îndreptăŃite de lege şi 

transmite datele solicitate de către acestea; 
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- participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituŃiei; 

- asigură întocmirea formalităŃilor pentru efectuarea practicii de 

către studenŃii care solicită acest lucru şi eliberează adeverinŃe în 

acest sens; 

- pregăteşte documentele din activitatea compartimentului în 

vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, 

arhivare, pentru care se întocmeşte şi redactează liste de 

inventariere şi procese verbale de predare primire; 

• aplică prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual din subordine; 

• asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi de măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiilor în cadrul serviciului 

•  răspunde petiŃiilor care sunt legate de domeniul său de 

activitate; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

instituŃiei, conform legii şi domeniului său de activitate. 

 

 Art. 16. Compartimentul securitate şi sănătate în 

muncă are următoarele atribuŃii: 

• identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare 

componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină 

de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul 

de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 

• elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecŃie; 

• elaborează şi implementează documentaŃia sistemului de 

management al securităŃii şi sănătăŃii în muncă care trebuie să 

includă: declaraŃii documentate ale politicii referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi ale obiectivelor sănătăŃii şi 
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securităŃii în muncă; un manual conform standardului SR EN 

OHSAS 18001; proceduri documentate cerute de standardul 

internaŃional; documente necesare instituŃiei pentru a se asigura 

de eficacitatea planificării, operării şi controlului proceselor sale; 

înregistrări cerute de standardul internaŃional; 

• elaborează instrucŃiuni proprii pentru completarea şi/sau 

aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, 

Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale instituŃiei, 

precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; 
• propune atribuŃiile şi răspunderile în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă, ce revin salariaŃilor, corespunzător funcŃiilor 

exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului; 

• verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toŃi salariaŃii a 

măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecŃie, precum şi 

a atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce le revin în domeniul securităŃii 

şi sănătăŃii în muncă, stabilite prin fişa postului şi fişa individuală 

de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

• întocmeşte un necesar de documentaŃii cu caracter tehnic 

de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă; 

• elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, 

stabilirea periodicităŃii adecvate pentru fiecare loc de muncă, 

asigurarea informării şi instruirii salariaŃilor în domeniul securităŃii 

şi sănătăŃii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către 

salariaŃi a informaŃiilor primite; 

• elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituŃiei; 
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- asigură şi răspunde de întocmirea planului de acŃiune în caz de 

pericol grav şi iminent şi se asigură că toŃi salariaŃii să fie instruiŃi 

pentru aplicarea lui; 

• Ńine evidenŃa zonelor cu risc ridicat şi specific; 

- stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi 

sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi 

amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind 

cerinŃele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau 

sănătate la locul de muncă; 

• Ńine evidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de 

legislaŃia specifică, pentru care este necesară autorizarea 

exercitării lor; Ńine evidenŃa posturilor de lucru care necesită 

examene medicale suplimentare; 

• Ńine evidenŃa posturilor de lucru care, la recomandarea 

medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor 

şi/sau control psihologic periodic; 

• monitorizează funcŃionarea sistemelor şi dispozitivelor de 

protecŃie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a 

instalaŃiilor de ventilare sau a altor instalaŃii pentru controlul 

noxelor în mediul de muncă; 
• verifică şi răspunde de starea de funcŃionare a sistemelor 

de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenŃă, precum şi a 

sistemelor de siguranŃă; 

• informează angajatorul, în scris, asupra deficienŃelor 

constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi 

propunerea de măsuri de prevenire şi protecŃie; 

• Ńine evidenŃa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca 

verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale 



332 
 

echipamentelor de muncă, să fie efectuate de persoane 

competente;  

• identifică echipamentele individuale de protecŃie necesare 

pentru posturile de lucru din instituŃie şi întocmeşte necesarul de 

dotare a salariaŃilor cu echipament individual de protecŃie; 

•  urmăreşte întreŃinerea, manipularea şi depozitarea 

adecvată a echipamentelor individuale de protecŃie şi a înlocuirii 

lor la termenele stabilite; 

• participă la cercetarea evenimentelor, conform 

competenŃelor; 

• elaborează rapoartele privind accidentele de muncă 

suferite, de salariaŃii instituŃiei; 

• urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii 

de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor; 

• colaborează cu salariaŃii şi/sau reprezentanŃii salariaŃilor, 

serviciile externe de prevenire şi protecŃie, medicul de medicina 

muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecŃie;  

• urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de 

protecŃie şi prevenire şi a planului de evacuare;  

• întreprinde toate demersurile necesare în vederea obŃinerii 

autorizaŃiilor sanitare de funcŃionare pentru toate serviciile 

teritoriale; 

• propune sancŃiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul 

îndeplinirii atribuŃiilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă;  

• asigură îndeplinirea formalităŃilor necesare acordării 

sporurilor prevăzute de lege; 

• participă la întocmirea proiectului de buget anual al 

instituŃiei; 
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• propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la 

încheierea contractelor de prestări de servicii cu alŃi angajatori, 

inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; 

• pregăteşte pentru arhivare, documentele din activitatea 

compartimentului în vederea predării acestora la Biroul 

comunicare, informare, arhivare, pentru care se întocmeşte şi 

redactează liste de inventariere şi procese verbale de predare 

primire; 

• răspunde petiŃiilor care sunt legate de domeniul său de 

activitate; 

• asigură comunicarea cu celelalte autorităŃi şi/sau operatori 

economici din punct de vedere al sănătăŃii şi securităŃii în muncă; 

• asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi de măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiilor în cadrul compartimentului ; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

instituŃiei, conform legii şi domeniului său de activitate. 

 

 Art. 17. Serviciul acte de concesiune, evidenŃă locuri de 

veci are următoarele atribuŃii: 

 

A. AtribuŃii privind elaborarea, gestionarea şi arhivarea 

actelor de concesiune: 

• organizează şi asigură: primirea, înregistrarea şi verificarea 

documentelor şi actelor de concesiune pentru locurile de veci; 

• întocmeşte, verifică, semnează şi eliberează acte de 

concesiune în conformitate cu prevederile legale, răspunzând de 

corectitudinea datelor înscrise; 
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• verifică, semnează şi răspunde de legalitatea întocmirii actelor 

de concesiune; 

• verifică şi răspunde de legalitatea şi încadrarea în certificatul 

de moştenitor al persoanei care solicită actul de concesiune, 

întocmind desfăşurătorul descendenŃilor pe suprafaŃa 

concesionată în cotele aferente fiecăruia; 

• verifică în arhiva instituŃiei dosarul locului efectuând o 

corelare între actele prezentate de concesionar de la tribunal, 

notariat, judecătorie, etc şi actele existente în arhivă pentru figura 

şi locul respectiv; 

• întocmeşte adeverinŃe de valoare, autorizaŃii de deshumare 

şi transport oseminte pe baza actelor existente la dosarul locului 

aflat în arhiva instituŃiei şi a referatelor serviciilor teritoriale; 

•  întocmeşte şi eliberează actele în caz de transformare a 

locului concesionat; 

• răspunde de respectarea termenului de întocmire al 

documentelor;  

• efectuează şi răspunde de plasarea şi arhivarea 

documentelor care stau la baza actelor de concesiune în condiŃii 

de siguranŃă respectând prevederile legale; 

• întocmeşte şi actualizează inventarul arhivei locurilor de 

veci cu documente; 

• clasifică dosarele cu actele de concesiune pe servicii 

teritoriale, figură, rând şi loc; 

• pune la dispoziŃie persoanelor interesate din cadrul 

instituŃiei, sub semnătură, documentele de arhivă solicitate şi 

urmăreşte restituirea acestora; 

• gestionează arhiva electronică a dosarelor locurilor de 

înhumare şi de veci din cadrul serviciilor teritoriale; 



335 
 

• reprezintă interesele instituŃiei în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti, altor organe de jurisdicŃie, organelor de urmărire 

penală, notariatelor, precum şi în raporturile cu persoanele 

juridice şi persoanele fizice pe baza delegaŃiei dată de 

conducerea instituŃiei; operează evidenŃa proceselor în instanŃă şi 

modul de soluŃionare a cauzelor asistate în registrul existent; 

• asigură întocmirea de întâmpinări, formulări de apeluri, 

recursuri, redactarea de acŃiuni judecătoreşti, promovarea căilor 

extraordinare de atac, răspunsuri la adrese şi la interogatorii, 

răspunsuri la petiŃiile şi memoriile repartizate spre soluŃionare de 

către conducere; 

• asigură obŃinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi/sau 

irevocabile; 

• avizează asupra legalităŃii actelor cu caracter juridic; 

• Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti competente; 

• răspunde de semnalarea către conducerea instituŃiei a 

cazurilor de aplicare neconformă a unor acte şi face propunerile 

corespunzătoare; 

• arhivează şi păstrează dosarele în care AdministraŃia 

Cimitirelor şi crematoriilor Umane a fost parte; 

B. AtribuŃii privind evidenŃa locurilor de veci: 

• verifică şi răspunde de evidenŃa locurilor de înhumare şi de 

veci din cadrul cimitirelor ACCU; 

• verifică şi răspunde de evidenŃa capelelor şi monumentelor 

istorice din cadrul cimitirelor ACCU; 

• verifică şi răspunde de gestionarea arhivei electronice a 

locurilor de înhumare şi de veci; 
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• participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de 

evidenŃă a ocupării cimitirelor şi de monitorizare a activităŃilor 

conexe;  

• Ńine evidenŃa locurilor de înhumare libere din cimitirele 

municipalităŃii; 

• Ńine evidenŃa locurilor de veci şi de înhumare din toate 

serviciile teritoriale ale AdministraŃiei Cimitirelor si Crematoriilor 

Umane; 

• Ńine evidenŃa cererilor pentru atribuirea de locuri de veci 

pentru beneficiarii legilor speciale; 

• asigură şi răspunde de repartizarea locurilor de înhumare 

în caz de deces în funcŃie de locurile disponibile din cimitire, 

verificând situaŃia reală din teren (în baza referatelor întocmite de 

şefii serviciilor teritoriale) şi din arhiva instituŃiei, în baza vizei 

directorului AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Bucureşti; 

• identifică şi verifică poziŃionarea în teren a locurilor de veci 

(mormintelor) şi construcŃiilor funerare semnificative pentru 

istoria, cultura şi civilizaŃia naŃională şi universală pentru stabilirea 

regimului juridic al acestora în vederea clasării ca monumente 

istorice; 

• Ńine evidenŃa creanŃelor rezultate ca urmare a neachitării de 

către concesionari a tarifelor anuale de întreŃinere;  

• transmite înştiinŃări concesionarilor pe baza documentelor 

transmise de serviciul financiar - contabilitate şi serviciile 

teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001;  

• ia măsurile necesare şi răspunde pentru recuperarea 

creanŃelor; păstrează confidenŃialitatea datelor cu caracter 
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personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• aplică prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual din subordine; 

• asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi de măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiilor în cadrul serviciului; 

• pregăteşte pentru arhivare, documentele din activitatea 

serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, 

informare arhivare, pentru care întocmeşte şi redactează liste de 

inventariere şi procese verbale de predare primire; 

• răspunde petiŃiilor care sunt legate de domeniul său de 

activitate; 

•  îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea 

instituŃiei, în domeniul său de activitate. 

 

 Art. 18. Biroul comunicare, informare, arhivare are 

următoarele atribuŃii: 

A. AtribuŃii privind activitatea de comunicare, informare 

• gestionează relaŃia instituŃiei cu cetăŃenii şi participă la 

asigurarea comunicării interne şi externe a instituŃiei; 

• Furnizează verbal, direct sau prin telefon, informaŃii de 

interes public legate de activitatea ACCU; 

- asigură accesul la informaŃiile de interes public, prin afişarea 

acestora la avizierele existente; 

- primeşte şi înregistrează în sistem electronic propunerile, 

sesizările şi reclamaŃiile telefonice primite de la persoane fizice 

sau juridice; 
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- primeşte şi înregistrează petiŃiile prezentate nemijlocit la 

registratura instituŃiei, transmise prin poştă, fax sau postate pe 

site-ul instituŃiei; 

- transmite petiŃiile înregistrate către compartimentele de 

specialitate, în funcŃie de obiectul acestora, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului; 

• urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi 

răspunsurilor, în termenul legal, către petenŃi, instituŃii sau 

persoane juridice, referitoare la activitatea specifică; 

• centralizează situaŃiile privind modul de soluŃionare a 

petiŃiilor şi înaintează un raport semestrial, conform legii; 

• primeşte de la compartimentele de specialitate răspunsurile 

elaborate la petiŃii şi eliberează/expediază răspunsurile către 

petenŃi; 

• identifică pe teren, pentru confirmare, disfuncŃionalităŃile 

reclamate şi întocmeşte răspunsuri la sesizările primite din partea 

solicitanŃilor, verifică pe teren situaŃia legată de furturi, distrugeri, 

vandalizări, întocmind procese verbale de constatare;  

• iniŃiază proceduri de achiziŃie, de materiale informative, de 

prezentare promovare cu însemnele ACCU în vederea promovării 

imaginii instituŃiei, destinate reprezentanŃilor mass-media; 

• informează, ori de câte ori este necesar directorul instituŃiei 

asupra aspectelor referitoare la imaginea instituŃiei şi dinamica 

acesteia şi se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor ce pot 

afecta imaginea instituŃiei şi/sau a directorului;  

• iniŃiază proceduri de achiziŃie de servicii de monitorizare si 

analiză a presei; 

• contribuie la organizarea lansărilor de proiecte ale ACCU la 

care participa reprezentanŃii mass-media; 
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• gestionează relaŃia ACCU cu reprezentanŃii mass-media şi 

participă la asigurarea comunicării interne şi externe;  

• elaborează şi difuzează comunicate şi informări de presă;  

• protejează imaginea instituŃiei, scop în care colaborează cu 

toate structurile din ACCU, precum şi cu instituŃiile şi serviciile 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti. 

• furnizează informaŃii folosind bazele de date, cărŃile de 

referinŃă; 

• asigură circulaŃia informaŃiilor cerute de directorul instituŃiei; 

• asigură activităŃile de protocol; 

• actualizează site-ul administraŃiei; 

• elaborează şi actualizează strategia de comunicare a 

instituŃiei; 

• analizează şi sintetizează informaŃiile referitoare la activitatea 

compartimentelor coordonate de director, în scopul realizării de 

rapoarte şi statistici; 

• colectează şi prelucrează datele în vederea informării 

eficiente a directorului; 

• acordă informaŃiile solicitate de cetăŃeni, în conformitate cu 

prevederile legale şi cu dispoziŃiile directorului; 

• asigură programul de audienŃe al instituŃiei şi urmăreşte 

soluŃionarea problemelor ridicate de petenŃi; 

• asigură serviciile de secretariat ale instituŃiei; 

• răspunde petiŃiilor care sunt legate de domeniul său de 

activitate; 

• elaborează şi implementează documentaŃia sistemului de 

management integrat al calităŃii, care trebuie să includă: declaraŃii 

documentate ale politiciilor referitoare la calitate şi ale obiectivelor 

la nivel ACCU; un manual integrat al calităŃii conform standardului 
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internaŃional SR EN ISO 9001; proceduri documentate cerute de 

standardele internaŃionale; documente necesare instituŃiei pentru 

a se asigura de eficacitatea planificării, operării şi controlului 

proceselor sale; înregistrări cerute de standardele internaŃionale; 

• administrează prin intermediul corespondenŃei electronice 

relaŃia cu cetăŃenii, primăriile de sector, instituŃiile şi serviciile 

publice de interes local, administratorii de reŃele edilitare 

 

B. AtribuŃii privind activitatea de arhivare: 

- elaborează, în conformitate cu prevederile legii arhivelor, norme 

şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii 

activităŃi arhivistice; 

- verifică şi preia pe bază de inventar şi proces-verbal, 

documentele constituite de compartimentele din cadrul ACCU, în 

vederea arhivării acestora; 

- asigură integrarea documentelor preluate, în fondurile de arhivă 

existente şi urmărirea concomitent atât a documentelor care nu 

au termen de păstrare permanent, cât şi a documentelor cu 

termen de păstrare expirat. 

• eliberează către terŃi (persoane fizice sau persoane 

juridice) extrase şi copii ale documentelor aflate în arhiva ACCU, 

ca urmare a solicitărilor avizate de directorul instituŃiei; 

• asigură punerea la dispoziŃie tuturor compartimentelor din 

aparatul propriu ori de câte ori se solicită, spre consultare, 

documente din arhiva ACCU, pe bază de semnătură; 

• pregăteşte documentele şi inventarele acestora, în vederea 

predării la Arhivele NaŃionale; 

• pune la dispoziŃia Arhivelor NaŃionale toate documentele 

solicitate cu prilejul efectuării acŃiunii de control; 
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• comunică în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor 

naŃionale modificările survenite în activitatea instituŃiei cu 

implicaŃii asupra activităŃii de arhivare; 

• organizează, coordonează şi păstrează în depozite 

materialele documentare şi supraveghează activitatea privind 

scoaterea şi rearhivarea; 

 

 Art. 19. Serviciul financiar - contabilitate are următoarele 

atribuŃii: 

A. AtribuŃii privind activitatea financiară : 

• participă la întocmirea proiectului de buget anual al 

instituŃiei; 

•  întocmeşte anual propunerile de necesar de fonduri;  

• avizează programele anuale de achiziŃii publice, inclusiv 

anexa de achiziŃii directe; 

• asigură măsurile necesare ca administraŃia să-şi 

desfăşoare activitatea, astfel încât cheltuielile să nu depăşească 

prevederile anuale de la buget; 

• asigură şi răspunde de respectarea strictă a nivelului de 

cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

• răspunde de imobilizările financiare şi ia măsurile necesare 

pentru prevenirea formarii de noi imobilizări; 

• urmăreşte permanent şi răspunde de utilizarea eficientă a 

alocaŃiilor bugetare şi  ia măsuri pentru diminuarea lor; 

•  mobilizează rezervele existente şi urmăreşte creşterea 

rezultatelor financiare ale instituŃiei; 

• asigură în baza documentelor prezentate de Serviciul 

resurse umane efectuarea corectă a calculului privind drepturile 
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băneşti ale salariaŃilor, a reŃinerilor din salarii şi a obligaŃiilor faŃă 

de bugetul de stat şi local, asigurările sociale, alte fonduri 

speciale; 

•  întocmeşte şi depune, lunar, declaraŃiile privind obligaŃiile 

de plată ale angajatorului şi angajatului pentru CAS, şomaj, 

sănătate; 

• întocmeşte fişele fiscale F1 şi F2, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

• întocmeşte angajamente de plată în cazul salariaŃilor care 

au încasat sume necuvenite; 

• face propuneri de taxe şi tarife în colaborare cu 

compartimentele de specialitate ale AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane, pentru diverse servicii şi prestaŃii; 

• asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de 

investiŃii aprobate, atât cantitativ cât şi valoric, pe obiective de 

investiŃii;  

• asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare 

cu furnizorii în activitatea curentă şi investiŃii; 

• ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea în termenul 

legal a contravalorii  lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, 

a chiriilor, taxelor debitorilor, etc.; 

• exercită controlul zilnic asupra operaŃiilor efectuate din 

casierie, verifică întocmirea de către casieri a tuturor 

documentelor contabile stabilite prin Legea nr. 82/1991, 

republicată şi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea 

obligaŃiilor de plată, propunând măsurile necesare pentru 

stabilirea răspunderilor atunci când este cazul; 

• răspunde de aplicarea întocmai a preŃurilor, tarifelor şi 

taxelor, stabilite în condiŃiile legii; 
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• întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiŃiilor la Trezoreria Statului; 

• asigură, controlul financiar preventiv ce constă în 

verificarea sistematică a proiectelor de operaŃiuni care fac 

obiectul acestuia din punct de vedere al legalităŃii şi regularităŃii; 

încadrări în limitele angajamentelor bugetare stabilite prin bugetul 

anual aprobat potrivit legilor învigoare; 

B. AtribuŃii privind activitatea contabilă: 

• asigură şi răspunde de înregistrarea actelor justificative şi 

întocmirea documentelor contabile, cu respectarea dispoziŃiilor 

legale, precum şi efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor 

contabile; 

• organizează şi exercită controlul gestionar prin sondaj a 

gestiunilor administraŃiei; 

• întocmeşte lunar balanŃa de verificare pentru conturile 

sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanŃa dintre acestea; 

•  întocmeşte lunar execuŃia bugetară;  

• Întocmeşte trimestrial şi anual bilanŃul contabil şi raportul 

explicativ al acestora; 

• prezintă spre aprobare directorului bilanŃul contabil şi 

raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice şi 

financiare, pe baza datelor din bilanŃ şi urmăreşte aducerea la 

îndeplinire a sarcinilor ce-i revin; 

• asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a 

înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe şi circulante, 

mijloacele băneşti, fondurile proprii şi alte fonduri, debitori, 

creditori şi alte decontări, investiŃii, cheltuielile bugetare şi 

veniturile; 
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• răspunde de organizarea şi întocmirea evidenŃei contabile 

a patrimoniului; 

• organizează şi răspunde de inventarierea periodică a 

tuturor valorilor patrimoniale ale administraŃiei şi urmăreşte 

definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii; 

• înregistrează în evidenŃele contabile sumele privind 

obiectivele de investiŃii; 

• înregistrează zilnic în evidenŃele contabile mişcările de 

valori materiale şi informează conducerea instituŃiei cu privire la 

existenŃa stocurilor supranormative, fără mişcare şi disponibile;  

• Ńine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri, 

conform clasificaŃiei bugetare şi raportează, la sfârşitul lunii, 

veniturile încasate şi virate la bugetul de stat şi local; 

• analizează activitatea economico-financiară pe bază de 

bilanŃ şi propune măsuri concrete şi eficiente pentru 

îmbunătăŃirea continuă a activităŃii economico-financiare; 

• implementează şi execută sistemul informatic de gestiune 

şi evidenŃă a furnizorilor şi clienŃilor AdministraŃiei Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane; 

• răspunde de întocmirea fişei postului şi a fişelor performant 

profesionale individuale pentru salariaŃii din subordine; 

• aplică prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual din subordine; 

• asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi de măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiilor în cadrul serviciului ; 

• pregăteşte pentru arhivare documentele din activitatea 

serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, 
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informare, arhivare, pentru care se întocmeşte şi redactează 

listele de inventariere şi procese verbale de predare primire; 

•  păstrează confidenŃialitatea datelor cu caracter personal în 

conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Răspunde petiŃiilor care sunt legate de domeniul său de 

activitate; 

• Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de conducerea 

instituŃiei în domeniul său de activitate. 

 

 Art. 20. Serviciul achiziŃii, administrativ, tehnic are 

următoarele atribuŃii: 

• operează evidenŃa proceselor în instanŃă şi modul de 

soluŃionare a cauzelor asistate în registrul existent; 

- propune exercitarea sau după caz, neexercitarea căilor de atac 

(ordinare şi extraordinare) şi redactează actele subsecvente în 

conformitate cu prevederile legislaŃiei civile, comerciale, în 

contencios administrativ sau penale, în vederea soluŃionării 

cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti; 

- asigură întocmirea de întâmpinări, formulări de apeluri, 

recursuri, redactarea de acŃiuni judecătoreşti, promovarea căilor 

extraordinare de atac, răspunsuri la adrese şi la interogatorii, 

răspunsuri la petiŃiile,şi memoriile repartizate spre soluŃionare de 

către conducere;. 

- participă la procedura de conciliere directă prealabilă cererii de 

chemare în judecată în materie civilă, comercială şi de contencios 

administrativ; 

• asigură obŃinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi/sau 

irevocabile; 
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- redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce 

privesc activitatea instituŃiei; 

- verifică şi răspunde de legalitatea actelor cu caracter juridic şi 

administrativ primite spre avizare; 

- răspunde de întocmirea, elaborarea, aplicarea şi distribuirea 

controlată a listei documentelor externe aplicabile (hotărâri, legi, 

ordonanŃe, dispoziŃii primar, hotărâri ale CGMB etc.) în cadrul 

instituŃiei; 

• avizează asupra legalităŃii actelor cu caracter juridic, altele 

decât actele de concesiune; 

• în condiŃiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate 

nu este conform legii, formulează un raport de neavizare în care 

va indica neconcordanŃa acestuia cu normele legale, în vederea 

refacerii actului; 

• avizează proiecte de decizii ale conducătorului instituŃiei, 

regulamente, ordine şi instrucŃiuni; 

• Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

competente; 

• răspunde de semnalarea către conducerea instituŃiei a 

cazurilor de aplicare neconformă a unor acte şi face propunerile 

corespunzătoare;  

• arhivează şi păstrează dosarele în care AdministraŃia  

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane a fost parte; 

A. AtribuŃii privind activitatea de achiziŃii: 

• întocmeşte planul anual de achiziŃii şi face propunere 

achiziŃionarea de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu 

necesităŃile instituŃiei; 

• asigură şi răspunde de organizarea în scopul achiziŃiei publice 

pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legii; 
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• întocmeşte caiete de sarcini şi documentele necesare pentru 

demararea achiziŃiilor de bunuri, servicii şi lucrări, conform legii; 

• propune directorului spre aprobare componenŃa comisiilor de 

evaluare a ofertelor; 

• avizează notele şi documentele elaborate pentru demararea 

achiziŃiilor publice; 

• asigură şi răspunde de întocmirea documentaŃiei de 

atribuire/documentaŃiei discriptivă pentru prezentarea ofertei la 

procedurile de achiziŃii publice organizate, pe baza necesităŃiilor 

primite de la compartimentele din cadrul AdministraŃiei Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane care solicită demararea acestora; 

• asigură şi răspunde de întocmirea formalităŃilor de 

publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi 

vânzarea/transmiterea documentaŃiei atribuire/documentaŃiei 

discriptivă; 

• asigură şi răspunde de păstrarea ofertelor, precum şi dosarul 

achiziŃiei publice la procedurile organizate; 

• asigură şi răspunde de întocmirea proceselor verbale de 

deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziŃie publică; 

• asigură şi răspunde de comunicarea către ofertanŃii 

participanŃi a rezultatelor procedurilor de achiziŃie publică; 

• asigură şi răspunde de înregistrarea contestaŃiilor şi 

comunicarea acestora către ofertanŃii implicaŃi în procedură şi 

comisia de analiză şi soluŃionare a contestaŃiilor;  

• asigură şi răspunde de transmiterea rezultatului analizei 

contestaŃiilor tuturor factorilor în drept; 

• asigură şi răspunde de încheierea contractelor de achiziŃie 

publică cu câştigătorii procedurilor de achiziŃii şi transmiterea lor 

pentru urmărire compartimentelor de specialitate; 
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- asigură şi răspunde de gestionarea bazei de date cu privire la 

procedurile de achiziŃie publică organizate, care cuprinde 

informaŃii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora; 

- asigură şi răspunde de transmiterea periodică a situaŃiei 

procedurilor de licitaŃie organizate către instituŃiile abilitate ale 

statului; 

• participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituŃiei; 

• Ńine evidenŃa tuturor achiziŃiilor, derulate la nivel de ACCU. 

- elaborează procedura pentru închirierea spaŃiilor deŃinute de 

ACCU (aflate în cadrul serviciilor teritoriale); 

- asigură încheieiea contractelor de închiriere în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; acestea vor cuprinde clauze de 

natură să asigure exploatarea spaŃiilor, potrivit cerinŃelor şi în 

beneficiul instituŃiei; 

• Ńine evidenŃa tuturor contractelor în care ACCU este parte; 

 

B. AtribuŃii privind activitatea administrativă: 

- gestionează şi repartizează în funcŃie de cerinŃele celorlalte 

compartimente şi de aprobările existente bunuri materiale, 

mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în gestiunea ACCU; 

- solicită compartimentelor din cadrul ACCU necesarul anual de 

rechizite, consumabile şi materiale de uz general administrativ şi 

întocmeşte propunerea pentru programul anual al achiziŃiilor 

publice; 

- asigură evidenŃa lucrărilor de întreŃinere pe fiecare serviciu 

teritorial; 

• urmăreşte derularea contractelor pe care le gestionează; 

• derulează contracte de furnizare a utilităŃilor pentru locaŃiile 

ACCU şi urmăreşte consumurile/costurile/întreŃinerea/repararea 
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instalaŃiilor aferente în condiŃii funcŃionale; 

• urmăreşte şi răspunde de încadrarea în consumurile 

normale de materiale, combustibili, etc.; 

• elaborează programul de pază a obiectivelor şi bunurilor 

AdministraŃiei Cimitirelor şi crematoriilor Umane, stabilind modul 

de efectuare a acestora, precum şi necesarul de amenajări, 

instalaŃii şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; 

- urmăreşte împreună cu serviciile teritoriale activitatea 

desfăşurată de firmele de pază care prestează servicii de 

specialitate în cadrul cimitirelor şi crematoriilor umane; 

- asigură şi răspunde de tăierea arborilor, cositul vegetaŃiei din 

cimitire, strângerea şi depozitarea acestora, cu respectarea 

normelor de securitate şi sănătate în muncă; 

- urmăreşte şi răspunde de activităŃile de ridicare a deşeurilor din 

cadrul serviciilor teritoriale, verificând respectarea graficului de 

răspândire al maşinilor; 

- întocmeşte documentaŃiile necesare pentru obŃinerea de: 

autorizaŃii, avize şi acorduri privind consumul de energie electrică, 

combustibil, apă, reŃele electrice, instalaŃii termice şi electrice 

care condiŃionează bunul mers al instituŃiei; 

- asigură şi răspunde de administrarea şi funcŃionarea în condiŃii 

de siguranŃă, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în 

muncă şi PSI a tuturor bunurilor instituŃiei; 

• întocmeşte programul anual şi programele lunare privind 

reparaŃiilie utilajelor tip BOBCAT din dotarea instituŃiei, cu 

încadrarea în resursele bugetare alocate în acest sens, pe care le 

supune spre aprobare conducerii instituŃiei; 

• răspunde de activitatea de protecŃie şi stingere a 

incendiilor; 
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•  organizează şi răspunde de depozitarea şi conservarea în 

bune condiŃii a materialelor, combustibililor, etc primite de la 

servicii teritoriale, evitând degradarea sau deteriorarea acestora, 

având evidenŃa termenului de garanŃie (folosinŃă); 

• întocmeşte documentele de primire şi gestionează 

materialele de construcŃii şi alte materiale, în conformitate cu 

prevederile legale în domeniu; 

• răspunde de aprovizionarea instituŃiei cu materiale, 

combustibili, rechizite etc, conform cerinŃelor legale; 

• răspunde de verificările tehnice obligatorii/periodice pentru 

maşinile din parcul auto al ACCU şi întocmeşte graficul de 

reparaŃii şi întreŃinere, în funcŃie de numărul de km efectuaŃi; 

• urmăreşte încadrarea în consumurile specifice de 

carburanŃi şi lubrifianŃi a autoturismelor din parcul auto al ACCU, 

răspunde de echiparea autoturismelor şi de starea lor tehnică; 

•  participă la întocmirea programului de aprovizionare 

tehnico-materială şi răspunde de utilizarea de materiale, 

combustibil, piese de schimb, lubrefianŃi, anvelope, etc; 

• verifică starea tehnică a tuturor mijloacelor auto şi utilajelor 

tip BOBCAT; 

• asigură permanent avizarea ISCIR a personalului încadrat 

pentru manevrarea utilajelor de tip BOBCAT şi a 

utilajelor/autovehicolelor care au în dotare platformă de ridicare; 

• asigură înregistrarea în gestiune a produselor-achiziŃionate, 

cu respectarea prevederilor legale; 

• asigură şi răspunde de eliberarea bunurilor din gestiune pe 

bază de bonuri de consum sau de transfer; 

• răspunde de conservarea corespunzătoare a bunurilor din 

gestiune; 
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•  organizează şi răspunde de activitatea de recepŃionare a 

valorilor materiale intrate în unitate, atât cantitativ cât şi calitativ; 

•  elaborează şi implementează documentaŃia sistemului de 

management integrat al mediului, care trebuie să includă: 

declaraŃii documentate ale politicilor referitoare la mediu şi ale 

obiectivelor; un manual integrat al mediului; proceduri 

documentate cerute de standardul internaŃional SR EN ISO 

14001; documente necesare instituŃiei pentru a se asigura de 

eficacitatea planificării, operării şi controlului proceselor sale; 

înregistrări cerute de standardele internaŃionale; 

• elaborează analiza preliminară de mediu în colaborare cu 

celelalte compartimente ; 

• identifică şi monitorizează aspectele de mediu 

caracteristice fiecărei activităŃi desfăşurate şi cerinŃele legale de 

respectarea legislaŃiei în vigoare; 

• asigură conştientizarea personalului, privind protecŃia 

mediului; 

•  aduce la cunoştinŃa factorilor de decizie din cadrul 

instituŃiei, eventualele probleme ce pot să apară pe linie de 

protecŃie  a mediului şi participă la rezolvarea acestora; 

• se preocupă de obŃinerea diverselor autorizaŃii necesare 

activităŃii instituŃiei şi urmăreşte reavizarea acestora ori de câte 

ori este nevoie; 

• verifică şi răspunde de încadrarea în limite admisibile a 

noxelor produse în cadrul activităŃilor; 

• întocmeşte raportările statistice privind protecŃia mediului; 

• întocmeşte şi actualizează banca de date referitoare la 

gestiunea deşeurilor urbane şi întocmeşte periodic (lunar, anual) 
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situaŃii cu privire la deşeurile depozitate la rampele serviciilor 

teritoriale; 

• întocmeşte şi actualizează banca de date privind gestionarea 

deşeurilor reciclabile în ACCU; 

 

C. AtribuŃii privind activitatea tehnică: 

• centralizează solicitările, analizează şi avizează necesarul 

noilor elemente informatice şi elaborează soluŃiile optime de 

achiziŃie; 

• stabileşte necesarul software şi hardware al serviciilor din 

administraŃie; 

• participă la achiziŃionarea, întreŃinerea şi dezvoltarea aplicaŃiilor 

informatice; 

• organizează instruirea personalului AdministraŃiei Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane cu privire la utilizarea hardware şi 

software, inclusiv în serviciile teritoriale; 

• oferă asistenŃă tehnică de specialitate pentru 

compartimentele administraŃiei; 

• supraveghează şi întreŃine reŃeaua de calculatoare;  

• acordă asistenŃă la întocmirea şi derularea contractelor de 

service, reŃea, achiziŃii calculatoare şi periferice; 

•  urmăreşte derularea contractelor pe care le gestionează; 

•  coordonează realizarea reŃelelor de calculatoare şi  

migrarea echipamentelor în cadrul administraŃiei; 

• face demersurile necesare şi întocmeşte documentaŃiile 

solicitate pentru obŃinerea de finanŃări externe pentru programe 

de dezvoltare şi reabilitarea a cimitirelor şi crematoriilor umane, 

conform legii; 
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• asigură dezoltarea metodologiilor de proiect necesare, 

colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti în vederea identificării, promovării, 

aprobării proiectelor, urmăririi postimplementare şi gestionării 

relaŃiilor cu agenŃiile şi organismele internaŃionale care oferă 

programe de finanŃare externă pentru proiectele administraŃiei 

publice ; 

• întocmeşte documentaŃiile necesare (caiete de sarcini) în 

vederea organizării procedurilor de achiziŃii publice privind 

reparaŃiile şi investiŃiile aprobate de PMB, pentru lucrările la care 

nu există proiecte tehnice ; 

• verifică documentaŃiile privind executarea lucrărilor de 

reparaŃii şi investiŃii în cadrul serviciilor teritoriale şi răspunde de 

derularea în bune condiŃii a contractelor încheiate de 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane cu firmele 

executante;  

• verifică şi semnează situaŃiile de lucrări ce privesc 

reparaŃiile curente şi capitale; 

• verifică listele de cantităŃi la lucrările de reparaŃii curente; 

• verifică cartea construcŃiei; 

• execută controlul ierarhic operativ curent privind realitatea, 

regularitatea şi legalitatea operaŃiunilor înscrise pe facturile emise 

de firmele care execută lucrările de reparaŃii curente şi capitale ; 

• face propuneri privind repararea, consolidarea, păstrarea şi 

conservarea bunurilor care sunt într-o stare avansată de 

degradare ; 

•  urmăreşte şi supraveghează lucrările de execuŃie pe baza 

listelor de obiective de investiŃii aprobate; 

• Întocmeşte note de constatare pentru confirmarea 
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decontării lucrărilor executate; 

• Împreună cu constructorul şi proiectantul, asigură 

întocmirea şi predarea cărŃilor tehnice de construcŃii, conform 

legislaŃiei în vigoare; 

• Participă la comisiile de recepŃie a lucrărilor şi semnează 

procesele-vebale de recepŃie; 

• Verifică lucrările suplimentare (NCS-urile) precum şi 

facturile de procurare materiale; 

• verifică modul de întocmire şi decontare a situaŃiilor de 

lucrări conform prevederilor din documentaŃie, acte normative 

tehnico-economice, contracte şi a condiŃiilor de finanŃare cu 

încadrare în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor 

contractuale; 

•  stabileşte modul de întocmire şi Ńinere a evidenŃelor, 

stadiilor fizice, decontării producŃiei, termenelor contractuale şi 

centralizarea acestor date; 

• propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăŃilor, 

sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată 

abateri neconforme cu realitatea; 

• verifică şi vizează facturile de decontare a situaŃiilor de 

lucrări lunare realizate; 

• urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară 

(ultimul talon de lucrări - centralizator al lucrărilor executate 

cumulat); 

•  verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parŃială 

sau totală a garanŃiilor de bună execuŃie sau alte reŃineri pentru 

lucrări de proastă calitate, penalităŃi de întârziere, daune, etc; 

•  verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în 

preŃurile din ofertă, în vederea decontării; 
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• propune măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii de urmărire, 

evidenŃă decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu 

celelalte compartimente ale instituŃiei; 

• colaborează cu serviciul financiar - contabilitate la 

soluŃionarea problemelor legate de decontarea producŃiei şi 

transmiterea pe baza proceselor verbale de recepŃie a valorii 

definitive a obiectivelor recepŃionatel; 

• identifică suprafeŃele de teren a tuturor cimitirelor şi a 

bunurilor imobiliare (reactualizarea planurilor topo-cadastrale); 

• asigură şi răspunde de repararea şi consolidarea bunurilor 

care sunt într-o stare avansată de degradare, păstrarea şi 

conservarea acestora; 

• primeşte, verifică şi avizează cererile pentru execuŃia de 

lucrări şi eliberează autorizaŃiile de lucrări funerare; 

• verifică legalitatea şi dimensiunile lucrărilor de construcŃii 

funerare executate în cadrul serviciilor teritoriale, în baza 

autorizaŃiilor emise; 

• întocmeşte şi reactualizează documentaŃia (devize) pentru 

stabilirea tarifelor prestaŃiilor de servicii şi construcŃii funerare în 

funcŃie de modificările apărute în structura acestora (indexări şi 

modificări salariale, creşterea preŃurilor la diverse materiale şi 

utilităŃi, etc) 

• urmăreşte punerea în aplicare a tarifelor la data intrării în 

vigoare a acestora ; 

• întocmeşte contracte şi devize de lucrări pentru 

construcŃiile funerare, pe baza tarifelor şi a listei de lucrări 

funerare aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

• răspunde de asigurarea şi controlul bazei tehnico-materiale 

pentru lucrările de construcŃii funerare; 
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• urmăreşte şi răspunde de încadrarea în consumurile 

normate de materiale, verificând deconturile de materiale ale 

serviciilor teritoriale şi întocmind decontul final; 

• abilitează societăŃile comerciale de profil, persoanele fizice 

autorizate şi asociaŃiile familiale, pentru desfăşurarea activităŃii 

acestora în cimitire 

 

D. AtribuŃii privind activitatea de audit: 

• elaborează norme metodologice specifice instituŃiei şi le 

supune avizării DirecŃiei Audit Public Intern din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

• elaborează proiectul planului anual de audit public intern 

• face propuneri pentru actualizarea planului de audit public 

intern, atunci când apar indicii şi circumstanŃe ce impun acest 

lucru,  

• efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua 

dacă sistemele de management financiar şi control ale entităŃii 

publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienŃă şi eficacitate; 

•  informează DirecŃia Audit Public Intern din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti despre recomandările neînsuşite de catre 

directorul instituŃiei, precum şi despre consecinŃele acestora; 

•  raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃile de audit; 

•  elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern 

pentru a evalua şi îmbunătăŃii eficienŃa şi eficacitatea sistemului 

de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi 

aproceselor de administrare; 
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• în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, 

raportează imediat directorului instituŃiei şi structurii de control 

intern abilitate; 

• verifică respectarea normelor, instrucŃiunilor, precum şi a 

Codului privind conduita etică a auditorului intern şi poate iniŃia 

măsurile corective necesare, în cooperare cu directorul instituŃiei; 

• stabileşte obiectivele şi procesele necesare obŃinerii  

rezultatelor în concordanŃă cu cerinŃele cetăŃeanului şi cu politicile 

instituŃiei; 

• implementează procesele; 

• monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faŃă de 

politicile, obiectivele şi cerinŃele pentru servicii şi raportează 

rezultatele; 

• monitorizează şi evaluează fiecare audit efectuat; 

• întreprinde acŃiuni pentru îmbunătăŃirea continuă a 

performanŃelor proceselor; 

• împreună cu compartimentele specializate elaborează şi 

implementează documentaŃia sistemului de management integrat 

al calităŃii, mediului, sănătate şi securitate în muncă, inclusiv 

responsabilitatea socială, care trebuie să includă: declaraŃii 

documentate ale politiciilor referitoare la calitate, mediului, 

sănătate şi securitate în muncă, inclusiv responsabilitatea socială 

şi ale obiectivelor; un manual integrat; proceduri documentate 

cerute de standardele internaŃionale; documente necesare 

instituŃiei pentru a se asigura de eficacitatea planificării, operării şi 

controlului proceselor sale; înregistrări cerute de standardele 

internaŃionale; 

• planifică, organizează, efectuează şi coordonează 

auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat conform 
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SR EN ISO 19011:2003 şi auditurile de calitate de secundă parte 

conform SR EN ISO 19011:2003 la furnizorii de servicii ai ACCU; 

• stabilirea unei proceduri care să definească controlul 

necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, 

durata de păstrare şi eliminarea înregistrărilor; 

• răspunde de întocmirea fişei postului şi a fişelor 

performanŃelor profesionale individuale pentru salariaŃii din 

subordine; 

•  aplică prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual din subordine; 

• răspunde petiŃiilor care sunt legate de domeniul său de 

activitate; 

•  asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi de măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiiior în cadrul serviciului ; 

• pregăteşte pentru arhivare documentele din activitatea 

serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, 

informare, arhivare, pentru care se întocmeşte şi redactează liste 

de inventariere şi procese verbale de predare primire; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg 

din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

instituŃiei 

 Art. 21. Serviciile teritoriale au următoarele atribuŃii: 

a) Conducerea cimitirelor: 

• urmăreşte şi răspunde de respectarea la nivelul serviciului 

teritorial a înhumărilor potrivit actelor prezentate de concesionari 

şi aprobărilor date de către AdministraŃia Cimitirelor şi 

Crematoriilor Umane; 

• organizează şi Ńine evidenŃa tuturor înhumărilor şi 
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deshumărilor; 

• răspunde de evidenŃa gestionară a bunurilor unităŃii; 

• coordonează, supraveghează, îndrumă şi răspunde de   

întreaga activitate ce se desfăşoară în cadrul cimitirului; 

coordonează, supraveghează, controlează şi răspunde de 

întregul personal din subordine; 

• coordonează şi răspunde de personalul ce deserveşte 

utilajele tip BOBCAT; 

• controlează şi răspunde de modul cum sunt amenajate 

locurile concesionate; 

• urmăreşte şi răspunde de executarea construcŃiilor 

funerare în cimitir, verificând dacă se execută lucrările prevăzute 

în autorizaŃii şi pe suprafaŃa concesionată; 

• verifică şi răspunde de respectarea regulilor de 

sistematizare în construcŃii funerare, precum şi de modul cum 

sunt executate potrivit autorizaŃiilor de construcŃii emise; 

• verifică legalitatea şi dimensiunile lucrărilor de construcŃii 

funerare, montări de grilaje sau alte prestări de servicii efectuate 

în cadrul serviciilor teritoriale; 

• urmăreşte finalizarea lucrărilor de construcŃii în cimitire la 

termen; 

• Ńine evidenŃa analitică şi grafică a figurilor, rândurilor şi 

locurilor concesionate; 

• asigură operaŃiile de deschidere a mormintelor şi 

reînhumare în prezenŃa unui membru al familiei decedatului sau 

al unui împuternicit al acestuia, după caz, sub supravegherea 

şefului de serviciu cu consemnarea obligatorie a operaŃiunilor 

executate în registrul de înhumări; 
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• asigură prestaŃiile necesare înhumării şi deshumării, 

răspunzând de realizarea în condiŃii optime a acestora; 

• asigură şi răspunde de curăŃenia în incinta cimitirului 

exceptând locurile de înhumare ale concesionarilor, solicitând 

Serviciului achiziŃii, administrativ, tehnic mijloace de transport 

pentru evacuarea gunoaielor şi a pământului rezultat de la 

locurile de înhumare; 

• urmăreşte executarea în bune condiŃii a pazei cimitirului, 

informând Serviciul achiziŃii, administrativ, tehnic despre 

desfăşurarea acestei activităŃi; 

• Ńine evidenŃa tuturor încasărilor rezultate din taxe şi tarife în 

vederea justificării acestora; 

• actualizează permanent datele din fişa de evidenŃă a 

achitării tarifelor anuale aferente fiecărui loc concesionat; 

•  încasează de la concesionări tarifele de prestări servicii şi 

tarifele de întreŃinere anuală; 

• răspunde de îngrijirea patrimoniului serviciilor teritoriale  

• asigură şi răspunde de întreŃinerea în bună stare a spaŃiilor 

destinate desfăşurării serviciilor religioase, a împrejmuirilor, a 

căilor de acces, spaŃiilor verzi, instalaŃiilor de alimentare cu apă, 

energie electrică, canalizare şi a altor dotări specifice; 

•  asigură la cerere, în mod gratuit, cu personal specializat, 

serviciile şi slujbele religioase aferente înhumărilor, deshumărilor 

şi reînhumărilor efectuate pe teritoriul cimitirelor administrate de 

către AdministraŃia Cimitirelor si Crematoriilor Umane; 

•  asigură şi răspunde de respectarea protocoalelor încheiate 

cu Arhiepiscopia Bucureştilor în ceea ce priveşte statutul 

serviciilor religioase, statutul preoŃilor şi al lăcaşelor de cult din 

cadrul AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 
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• verifică calitatea serviciilor prestate de terŃe persoane în 

relaŃiile-contractuale cu AdministraŃia Cimitirelor si Crematoriilor 

Umane (pază, curăŃenie etc); 

• primeşte şi soluŃionează sesizările adresate de 

concesionari împreună cu Biroul comunicare, informare, arhivare, 

după caz; aplică prevederile Codului de conduită a personalului 

contractual din subordine; 

• asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi de măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiilor în cadrul serviciului; 

• pregăteşte pentru arhivare documentele din activitatea 

serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, 

informare, arhivare, pentru care se întocmeşte şi redactează liste 

inventariere şi procese verbale de predare primire; 

• păstrează confidenŃialitatea datelor cu caracter personal în 

conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de directorul instituŃiei; 

 

 b) Conducerea Crematoriilor Umane: 

• urmăreşte şi răspunde de respectarea incinerărilor potrivit 

actelor legale prezentate de concesionari şi aprobărilor date de 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane ; 

• organizează şi Ńine evidenŃa tuturor incinerărilor; 

• răspunde de evidenŃa gestionară a bunurilor unităŃii; 

• coordonează, supraveghează, îndrumă şi răspunde de 

întreaga activitate ce se desfăşoară în cadrul crematoriului; 

• coordonează, supraveghează, controlează şi răspunde de. 

întregul personal din subordine; 
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• urmăreşte şi răspunde de executarea construcŃiilor 
funerare, verificând dacă se execută lucrările prevăzute în 
autorizaŃii şi pe suprafaŃa concesionată; 

• verifică şi răspunde de respectarea regulilor de 
sistematizare în construcŃii funerare, precum şi de modul cum 
sunt executate potrivit autorizaŃiilor de construcŃii emise; 
• verifică legalitatea şi dimensiunile lucrărilor de construcŃii 
funerare; 
• urmăreşte finalizarea lucrărilor de construcŃii în cadrul 

crematoriilor; 
• Ńine evidenta analitică şi grafică a nişelor din columbare; 
•  urmăreşte executarea în bune condiŃii a pazei 
crematoriului; 
•  asigură prestaŃiile necesare incinerărilor, răpunzând de 
executarea în condiŃii optime a acestora; 
• asigură şi răspunde de întreŃinerea aleilor, clădirilor, 
împrejmuirilor solicitând serviciului achiziŃii, administrativ, tehnic 
mijloace de transport pentru evacuarea gunoaielor în vederea 
protejării vegetaŃiei; 
• răspunde de întreŃinerea în bună stare a camerelor de 
depunere a decedaŃilor; 

• actualizează permanent datele din fişa de evidenŃă a 
achitării tarifelor anuale aferente fiecărei nişe; 
• încasează de la concesionari tarifele de prestări servicii şi 
tarifele de întreŃinere anuală; 
• aplică prevederile Codului de conduită a personalului 
contractual din subordine; 

• asigură măsurile şi răspunde de organizarea sănătăŃii şi 

securităŃii muncii, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a 

incendiilor în cadrul serviciului;  
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• pregăteşte pentru arhivare documentele din activitatea 

crematoriului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, 

informare, arhivare, pentru care se întocmeşte şi redactează liste 

de inventariere şi procese verbale de predare primire; 

•  păstrează confidenŃialitatea datelor cu caracter personal în 

conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de conducerea 

instituŃiei; 

CAPITOLUL V 

PATRIMONIUL 
 

 Art. 22. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

Bucureşti administrează şi asigură funcŃionarea următoarelor 

servicii teritoriale (cimitire şi crematorii umane): 

 a) cimitire: Bellu; Berceni; Bucureştii Noi; Colentina; 

Dămăroaia; Domneşti; Ghencea; Iancu Nou; Izvorul Nou; 

Metalurgiei; Pantelimon; Sfânta Vineri; Străuleşti; Tudor 

Vladimirescu; Vest.  

 b) crematorii umane: Vitan Bârzeşti; Cenuşa. 

  Asigură întreŃinerea următoarelor cimitire: cimitirul Eroilor 

Jilava; cimitirul Eroilor Herăstrău; cimitirul Eroilor Pro Patria, 

cimitirul Eroilor Martiri ai RevoluŃiei din Decembrie 1989. 
 

CAPITOLUL VI 

BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA 
 

 Art. 23. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

întocmeşte propunerea de buget anual, de venituri şi cheltuieli, 

trimestrial şi anual, bilanŃul contabil, contul de execuŃie şi alte 

anexe la bilanŃ,  conform dispoziŃiilor legale. 
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 Art. 24. Bugetul de venituri şi cheltuieli al AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane asigură acoperirea cheltuielilor 

de funcŃionare a acesteia. 

 Art. 25. OperaŃiunile de încasări şi plăŃi în lei se efectuează 

de către AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane prin 

conturi deschise la Trezoreria Statului şi prin casieria proprie, 

potrivit prevederilor legale. 

 Art. 26. Constituirea veniturilor financiare ale  AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane se bazează pe venituri obŃinute 

din: alocaŃii bugetare, venituri extrabugetare şi alte fonduri legal 

constituite. 

 Art. 27. AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

gestionează valorile materiale şi mijloacele băneşti, a deconturilor 

cu debitorii şi creditorii şi exercită controlul periodic al gestiunilor 

în vederea asigurării integrităŃii patrimoniului privind bugetul 

propriu. 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIłII FINALE 

 
 Art. 28. Litigiile de orice fel în care AdministraŃia Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane este parte, sunt de competenŃa 

instanŃelor judecătoreşti, potrivit legii. 

 Art. 29. Prezentul regulament se completează cu 

reglementările legale în vigoare, se modifică şi completează ori 

de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a 

AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane Bucureşti, sau 

modificări şi completări ale legislaŃiei aplicabil, ulterior aprobării 

acestuia. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexelor 17. a şi 17. b din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 174/2010, precum şi reorganizarea Centrului de 

Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti -ARCUB ca serviciu 

public de interes local al Municipiului Bucureşti şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municiniului Bucureşti-şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane şi al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei economică, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (14) şi art. 6 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 privind reducerea numărului 

total de posturi şi aprobarea structurii organizatorice a aparatului 

de specialitate al Primarului General, a aparatului permanent de 

lucru al C.G.M.B. şi a serviciilor/instituŃiilor publice de interes local 

ale municipiului Bucureşti, conform prevederilor OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
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 În conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare si ale OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătăŃirea sistemului de finanŃarea programelor, 

proiectelor şi acŃiunilor culturale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art. l Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti 

- ARCUB se reorganizează ca serviciu public de interes local al 

Municipiului Bucureşti cu personalitate juridică, finanŃat din 

subvenŃii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din 

venituri proprii. 

 Art. ll Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - 

ARCUB, prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. lll Se aprobă organigrama Centrului de Proiecte 

Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB, prevăzută în anexa 

nr. 2. 

 Art. IV Se aprobă statul de funcŃii al Centrului de Proiecte 

Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB, prevăzut în anexa 

nr. 3. 
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 Art. V Anexa 17. a şi anexa 17.b la Hotărârea C.G.M.B nr. 

174/2010 se modifică conform anexelor la prezenta hotărâre. 

 Art. VI Numărul total de posturi aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B nr. 174/2010 la art. 3 alin. (14) rămâne neschimbat. 

 Art. VII Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. VIII Art. 2 din Hotărârea C.L.M.B nr. 91/1996, 

Hotărârea C.G.M.B nr. 235/2008, art. 1 alin. (16) din Hotărârea 

C.G.M.B nr. 7/2010, precum şi orice prevedere contrară 

prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. lX Celelalte prevederi ale Hotărârii C.L.M.B nr. 

91/1996, Hotărârii C.G.M.B nr. 7/2010 şi Hotărârii C.G.M.B nr. 

174/2010 rămân neschimbate. 

 Art. X DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului 

Bucureşti - ARCUB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 287 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

AdministraŃiei Străzilor Bucureşti, corespunzător organigramei 

aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 6 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 privind reducerea numărului 

total de posturi şi aprobarea structurii organizatorice a aparatului 

de specialitate al Primarului General, a aparatului permanent de 

lucru al C.G.M.B. şi a serviciilor/instituŃiilor publice de interes local 

ale municipiului Bucureşti, conform prevederilor OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei Străzilor Bucureşti, corespunzător organigramei 

aprobate prin art. 3 alin. (1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 379/2008 şi orice prevedere 

contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.10.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2010 

Nr. 288 

 



370 
 

ANEXĂ la H.C.G.M.B. 288/2010 

 

ADMINISTRAłIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1 - AdministraŃia Străzilor Bucureşti este serviciu public de 

interes local al Municipiului Bucureşti, organizat ca instituŃie publică cu 

personalitate juridică, finanŃat integral din bugetul local al Municipiului 

Bucureşti şi înfiinŃat prin HCLMB nr. 72/1992, 66/1993 , 83/1993 şi 

HCGMB nr.143/2000. 

 Art. 2 - Sediul central al AdministraŃiei Străzilor este în Bucureşti, 

Str. DomniŃa AncuŃa nr. 1, sector 1, având contul nr. 3612800513000, 

deschis la Trezoreria Sector 1 şi Codul Fiscal 4433872. 

 Art. 3 - Elementele patrimoniale aflate în administrare sunt 

evidenŃiate anual prin procesul de inventariere anuală şi sunt reflectate 

în bilanŃul contabil al administraŃiei, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 Art. 4 - Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare al 

AdministraŃiei Străzilor este redactat în conformitate cu structura 

organizatorică (organigrama) aprobată conform prevederilor legale în 

vigoare. 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

 Art. 5 - Obiectul de activitate al AdministraŃiei Străzilor 

Bucureşti îl constituie construcŃia de noi poduri şi pasaje, 
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administrarea, întreŃinerea şi reabilitarea reŃelei stradale, a 

podurilor şi pasajelor rutiere supra şi subterane existente, precum 

şi a lucrărilor de exploatare, întreŃinere şi reparaŃii a sistemului de 

dirijare şi semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare şi 

marcaje rutiere), construirea, amenajarea şi exploatarea 

parcajelor publice de utilitate generală pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti, conform hotărârilor Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

 

CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

 Art. 6 - AdministraŃia Străzilor Bucureşti cuprinde în 

structura sa organizatorică servicii, birouri, compartimente 

funcŃionale, servicii (secŃii) de prestări, repartizate astfel: 

 

În subordinea directorului: 
- Director adjunct 1 

- Director adjunct 2 

- Director adjunct tehnic 
- Director adjunct economic 

- Director adjunct 3 

- Serviciul Resurse Umane 
- Serviciul Juridic Contencios 

- Serviciul RelaŃii Publice şi Secretariat 

- Biroul I.T. 
- Compartimentul ProtecŃia şi Sănătatea Muncii 

- Compartimentul Audit Public Intern 
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În subordinea Directorului adjunct 1 

- Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire ReŃele Stradale 
- Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire Poduri şi Pasaje 

Rutiere 

- Serviciul Avizare şi Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare 
 

În subordinea Directorului adjunct 2 

- Serviciul Sistematizare şi Urmărire Reglementări CirculaŃie 
- Serviciul de Control al Traficului 

- Serviciul Administrare, Dotări Proprii, UtilităŃi, FuncŃionare 

Internă şi Afişaj 
 

În subordinea Directorului adjunct tehnic 

- Serviciul (SecŃia) ÎntreŃinere Drumuri şi Utilaj Transport 
- Serviciul (SecŃia) ÎntreŃinere Poduri şi Pasaje Rutiere 

- Serviciul (SecŃia) ÎntreŃinere Sisteme de CirculaŃie 

 
În subordinea Directorului adjunct economic 

- Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget 

- Serviciul InvestiŃii, AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte şi 
Gestiuni 

 

În subordinea Directorului adjunct 3 
- Compartimentul InspecŃie Control 

- Compartimentul RelaŃii InternaŃionale Data Room 

- Serviciul (SecŃia) Exploatare Parcaje 
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CAPITOLUL IV 

ATRIBUłII 
 

A. AtribuŃiile Generale ale AdministraŃiei Străzilor Bucureşti: 

 Art. 7 - Să asigure monitorizarea sistemului rutier al reŃelei 

stradale (ampriza străzii - carosabil şi trotuare), a sistemului de 

poduri, pasaje, parcări supra şi subterane şi sistemelor de 

semnalizare şi siguranŃa circulaŃiei (semaforizare, indicatoare şi 

marcaje rutiere) în vederea funcŃionării în condiŃii de siguranŃă a 

întregului sistem aflat în administrare; 

- să întocmească lista obiectivelor de investiŃii anuale (lucrări 

noi) privind modernizarea sistemului rutier, fluidizarea traficului şi 

creşterea siguranŃei rutiere; 

- să propună şi să asigure, după aprobare, construcŃia de noi 

poduri, pasaje şi parcări; 

- să întocmească propuneri de programe de reparaŃii, reabilitare 

şi întreŃinere a sistemului rutier al reŃelei stradale,a sistemului de 

poduri, pasaje şi parcări, precum şi a sistemelor de siguranŃa 

circulaŃiei; 

- să asigure proiectele pentru lucrările de investiŃii, precum şi 

pentru cele de reparaŃii, reabilitări şi întreŃinere; 

- să contracteze prin procedurile legale privind executarea de 

lucrări noi, precum şi executarea de lucrări de reparaŃii şi 

întreŃinere în regie proprie sau prin firme specializate, asigurând 

documentaŃia tehnico-economică, consultanŃă, execuŃie, 

dirigenŃie şi recepŃia lucrărilor; 

- să verifice în proiectele aprobate respectarea documentaŃiilor 

de execuŃie, a termenelor contractuale şi a calităŃii lucrărilor 

executate pentru investiŃii, precum şi a celor de reparaŃii, 
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reabilitare şi întreŃinere, recepŃia şi punerea în funcŃiune a 

acestora; 

- să execute prin forŃe proprii lucrări de întreŃinere şi reparaŃii 

curente (ampriza străzii - carosabil şi trotuare), a podurilor, 

pasajelor rutiere şi parcărilor supra şi subterane (infrastructură, 

suprastructură şi aparate conexe), a sistemelor şi instalaŃiilor de 

semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare rutiere şi marcaje 

rutiere); 

- să exploateze mijloacele de transport şi de mecanizare aflate 

în administrare, asigurând prin forŃe proprii sau prin firme 

specializate, lucrări de întreŃinere şi reparaŃii a întregului parc 

auto şi utilaje; 

- să avizeze, să coordoneze, să urmărească şi să prevadă, acolo 

unde este cazul, lucrările tehnico-edilitare care se execută pe 

reŃelele stradale aflate în administrare cu încadrarea în 

prescripŃiile tehnice şi în durata de execuŃie a acestora; 

- asigură informatizarea structurilor organizatorice prin 

implementarea programelor şi aplicaŃiilor informatice şi instruirea 

corespunzătoare a personalului; 

- să centralizeze şi să verifice în teren propunerile pentru 

parcajele publice de reşedinŃă de pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti, solicitate de sectoare, şi să le supună analizei Comisiei 

Tehnice de CirculaŃie pentru avizare şi încadrare în categorie; 

- să propună Comisiei Tehnice de CirculaŃie, pentru avizare 

şi încadrare în categorie a parcajelor publice de utilitate generală 

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

- să amenajeze, să construiască şi să exploateze parcajele 

publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 
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- să asigure semnalizarea rutieră a parcajelor publice utilizate de 

instituŃii publice de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de CirculaŃie; 

- să asigure dispecerizarea întregii problematici privind 

asigurarea funcŃionalităŃii străzilor din administrare (asfaltare, 

apă, canal, semnalizare rutieră, mobilier stradal, etc); 

- să propună spre aprobare şi executare lucrări la sistemele de 

colectare şi dirijare ape meteorice şi a gurilor de scurgere la 

canalizarea subterană şi menajeră, în situaŃia în care structurile 

de specialitate nu au prevăzut aceste investiŃii; 

- să execute lucrări de afişat stradal pe panourile existente, să 

avizeze ocuparea domeniului public pe reŃelele stradale aflate în 

administrare; 

- să asigure organizarea, administrarea şi funcŃionarea 

proiectului „PieŃe volante pe teritoriul Municipiului Bucureşti"; 

- execută extinderi conducte de apă şi branşamente de 

canalizare (menajeră), precum şi alte dotări de utilităŃi publice, 

acolo unde structurile de specialitate nu au prevăzute aceste 

investiŃii şi numai pentru lucrări ce sunt permise de legislaŃia în 

vigoare; 

- să realizeze achiziŃiile de maşini, utilaje şi instalaŃii, alte bunuri 

şi produse pentru modernizarea şi funcŃionarea activităŃilor de 

prestaŃie, din surse proprii, în condiŃiile stabilite de legislaŃia în 

vigoare; 

- să întocmească propuneri privind bugetul de venituri şi 

cheltuieli anual al administraŃiei, iar după aprobarea acestuia, să 

asigure derularea acestuia pe capitole şi articole bugetare, 

conform destinaŃiei, cu respectarea prevederilor legale; 
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- să stabilească şi să răspundă de aplicarea măsurilor legale 

privind legislaŃia muncii, precum şi securitatea şi sănătatea în 

muncă a personalului contractual; 

- să administreze, să protejeze, să conserve şi să valorifice în 

condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare, elementele 

patrimoniale aflate în administrarea instituŃiei pentru realizarea 

obiectului său de activitate; 

- să propună spre aprobare studii, proiecte, analize şi sinteze din 

proprie iniŃiativă sau la cererea compartimentelor de specialitate 

din cadrul PMB care să asigure îmbunătăŃirea structurii 

organizatorice, modernizarea proceselor şi activităŃilor de 

prestaŃie, eficienŃa utilizării fondurilor alocate, creşterea 

cantitativă şi calitativă a întregii activităŃi a administraŃiei. 

 

B. AtribuŃiile directorului şi ale compartimentelor coordonate 

de acesta 

 Art. 8 - Conducerea AdministraŃiei Străzilor Bucureşti este 

asigurată de directorul numit în funcŃie, conform procedurilor 

prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 Art. 9 - Directorul AdministraŃiei Străzilor Bucureşti îşi 

desfăşoară activitatea conform structurii organizatorice aprobate, 

şi actelor normative în vigoare, în limita competenŃelor şi a 

responsabilităŃilor postului. 

 Art. 10 - Directorul AdministraŃiei Străzilor Bucureşti este 

persoana autorizată să asigure conducerea curentă şi să 

reprezinte administraŃia în relaŃiile cu autorităŃile publice, cu 

persoane juridice sau persoane fizice în limitele de competenŃe şi 

responsabilitate stabilite prin Hotărâri ale CGMB sau DispoziŃii ale 

Primarului General. 
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 Art. 11 - Directorul AdministraŃiei Străzilor are următoarele 

atribuŃii, responsabilităŃi şi competente: 

- conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a 

AdministraŃiei Străzilor Bucureşti, conform structurii 

organizatorice aprobate; 

- răspunde de eficienŃa modului de utilizare a întregului 

patrimoniu aflat în administrare, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

- propune spre analiza compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General proiectul de 

organigramă, ştatul de funcŃii şi regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al AdministraŃiei Străzilor Bucureşti, în vederea 

supunerii acestora spre aprobarea C.G.M.B. 

- întocmeşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

Regulamentul Intern, al administraŃiei şi participă la negocieri 

privind contractual colectiv de muncă; 

- fundamentează şi înaintează spre analiza compartimentelor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, 

în vederea supunerii acestora spre aprobarea C.G.M.B., proiectul 

de buget privind cheltuielile şi veniturile administraŃiei, în 

concordanŃă cu necesitatea asigurării finanŃării programelor 

anuale de dezvoltare şi modernizare a reŃelei stradale, poduri, 

pasaje şi parcări şi siguranŃa circulaŃiei, activităŃilor de prestaŃie 

executate în regie proprie sau prin firme specializate şi finanŃarea 

cheltuielilor de funcŃionare generală a administraŃiei, conform 

structurii organizatorice aprobate; 

- dispune organizarea procedurilor privind achiziŃionarea de 

lucrări, servicii şi produse în concordanŃă cu bugetul de venituri şi 

cheltuieli, programelor de investiŃii şi reparaŃii capitale, 
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programele de prestaŃie şi programele de funcŃionare generală a 

administraŃiei; 

- aprobă încheierea contractelor cu furnizorii de lucrări, servicii, 

produse şi utilităŃi şi urmăreşte modul de derulare a acestora în 

vederea asigurării desfăşurării normale; 

- întocmeşte propuneri de preŃuri şi tarife pentru prestaŃiile sau 

serviciile realizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

pe care le înaintează spre aprobare conform legii; 

- coordonează activitatea de personal, stabileşte atribuŃiile 

acestuia, prin întocmirea fişei postului, în concordanŃă cu 

drepturile şi obligaŃiile personalulut contractual, urmăreşte modul 

de îndeplinire a acestora, asigură disciplina muncii şi aplicarea 

Codului de Conduită a personalului contractual; 

- răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea şi 

alte drepturi de natură salarială a personalului, pe baza fişei de 

evaluare a performanŃelor profesionale individuale, în limita 

posturilor din statul de funcŃii şi a fondurilor bugetare aprobate cu 

această destinaŃie; 

- aprobă încadrarea şoferilor în funcŃie de importanŃa activităŃii şi 

autovehiculelor pe care le deservesc, în cadrul grilei de 

salarizare, conform legislaŃiei în vigoare; 

- răspunde de organizarea activităŃii de asigurare a sănătăŃii şi 

securităŃii în muncă şi ia toate măsurile necesare pentru 

protejarea vieŃii şi sănătăŃii angajaŃilor; 

- organizează activitatea de formare şi perfecŃionare permanentă 

a angajaŃilor, urmărind pregătirea specifică şi reorientarea unor 

categorii de salariaŃi în contextul mutaŃiilor ce intervin în obiectul 

de activitate potrivit cerinŃelor de modernizare a activităŃii; 
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- coordonează şi răspunde de activitatea privind auditul intern şi 

controlul financiar preventiv; 

- reprezintă interesele administraŃiei în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti, organelor de urmărire penală, precum şi în 

raporturile cu persoanele fizice şi juridice şi în limita 

competenŃelor prevăzute de actele normative în vigoare; 

- asigură respectarea prevederilor legale privind apărarea şi 

conservarea patrimoniului din administraŃie, luând măsuri pentru 

organizării activităŃii de pază şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor, emiŃând dispoziŃii de recuperare a prejudiciilor aduse 

acestuia din vina personalului angajat; 

- asigură, prin structura specializată a PMB, informarea periodică 

a mass-media, privind activităŃile de interes public derulate de 

administraŃie; 

- răspunde la petiŃiile, propunerile şi sesizările cetăŃenilor; 

- asigură informatizarea structurilor organizatorice prin 

suplimentarea programelor şi aplicaŃiilor informatice şi instruirea 

corespunzătoare a personalului; 

- se preocupă de creşterea calităŃii prestaŃiilor şi serviciilor 

realizate pe întreaga structură organizatorică a administraŃiei; 

- emite dispoziŃii pentru activitatea curentă a administraŃiei şi 

răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în limita 

competenŃelor conferite de actele normative în vigoare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii şi responsabilităŃi de serviciu privind 

activitatea curentă a administraŃiei conform competenŃelor 

acordate prin hotărâri ale CGMB sau DispoziŃii ale Primarului 

General şi de actele normative în vigoare. 
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- directorul poate delega atribuŃiile ce îi revin prin decizie unuia 

din directorii adjuncŃi, când, din motive obiective, nu îşi poate 

exercita atribuŃiile. 

 Art. 12 - AtribuŃiile compartimentelor din subordinea 

directorului sunt următoarele: 

 

1. Serviciul Resurse Umane 

- asigură recrutarea şi selecŃia personalului în funcŃie de 

aptitudinile, experienŃa şi competenŃa candidaŃilor în raport cu 

necesităŃile şi atribuŃiile prevăzute în fişa postului; 

- asigură scoaterea la concurs sau examen, în condiŃiile legii, a 

posturilor vacante existente în statul de funcŃii al administraŃiei, 

conform Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru 

angajarea personalului contractual din cadrul instituŃiilor/serviciilor 

publice de interes local al Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti; 

- asigură secretariatul comisiilor de examinare în cazul angajării 

şi avansării personalului; 

- răspunde de întocmirea contractelor de muncă individuale, cu 

respectarea drepturilor şi obligaŃiilor care decurg din aceasta, în 

concordanŃă cu prevederile legislaŃiei în vigoare; 

- răspunde de înfiinŃarea şi înregistrarea la autoritatea publică 

competentă a Registrului General de EvidenŃă a SalariaŃilor; 

- răspunde de completarea, evidenŃierea, conservarea şi 

eliberarea documentelor care să ateste activitatea desfăşurată de 

fiecare angajat, conform datelor înscrise în Registrul General de 

EvidenŃă a SalariaŃilor; 

- răspunde de completarea, păstrarea şi evidenŃa carnetelor de 

muncă, în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 
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- răspunde de lucrările privind evidenŃa şi mişcarea personalului, 

precum şi eliberarea de adeverinŃe sau altor documente solicitate 

de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al 

instituŃiei; 

- asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de şefii 

structurilor organizatorice cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare privind legislaŃia muncii; 

- administrează şi răspunde de documentaŃia privind 

programarea, reprogramarea şi efectuarea concediilor de odihnă 

cuvenite angajaŃilor, conform legislaŃiei în vigoare; 

- răspunde de întocmirea documentaŃiilor necesare în dosarele 

de pensionare ale angajaŃilor, în conformitate cu prevederile 

legislaŃiei în vigoare, pentru pensie anticipată sau parŃial 

anticipată, pentru pensie de limită vârstă standard şi perioada 

cotizată integral, pensie de invaliditate sau de urmaş; 

- colaborează la elaborarea programelor privind cursurile şi 

stagiile de pregătire profesională a personalului pe nivele de 

pregătire, specialităŃi şi funcŃii, în raport de cerinŃele actuale şi de 

perspectivă ale instituŃiei, pe care, după aprobare, le 

administrează conform legislaŃiei în vigoare; 

- colaborează la întocmirea proiectului de organigramă, 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare şi la statul de funcŃii 

pe care supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

- întocmeşte anual proiectul statului de funcŃii, în conformitate cu 

organigrama şi numărul de personal aprobate prin Hotărârea 

CGMB, în vederea supunerii spre aprobare Primarului General; 

- colaborează la elaborarea programelor privind cursurile şi 

stagiile de pregătire profesională a personalului pe nivele de 
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pregătire, specialităŃi şi funcŃii în raport de cerinŃele actuale  şi de 

perspectivă ale instituŃiei, pe care, pe care, după aprobare, le 

administrează conform legislaŃiei în vigoare; 

- colaborează la întocmirea proiectului de organigramă, 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare şi la ştatil de funcŃii 

pe care le supune spre aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

- întocmeşte anulal proiectul ştatului de funcŃii, în conformitate cu 

organigrama şi numărul de personal aprobate prin Hotărârea 

C.G.M.B, în vederea supunerii spre aprobare Primarului General; 

- colaborează la întocmirea Regulamentului Intern şi participă la 

negocierile privind Contractul Colectiv de Muncă; 

- administrează fişele posturilor întocmite de şefii de secŃii şi 

compartimente funcŃionale; 

- administrează fişele de evaluare profesională anuală a 

salariaŃilor, întocmite de şefii structurilor organizatorice, pe 

structura ierarhică; 

- asigură şi răspunde de aplicarea în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare a sistemului de salarizare unitar, aferent 

personalului contractual; 

- stabileşte în cadrul contractului individual de muncă, drepturile 

salariale prevăzute de actele normative în vigoare: salariu de 

bază brut individual, indemnizaŃia de conducere, sporuri la 

salariul de bază: spor de vechime, spor pentru condiŃii deosebite 

sau nedorite de muncă, etc; 

- administrează în condiŃiile legii, sistemul premial în baza 

propunerilor şefilor structurii organizatorice aprobate; 
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- administrează în condiŃiile legii, sistemul de 

avansare/promovare a personalului contractual în baza 

propunerilor şefilor structurii organizatorice aprobate; 

- asigură evidenŃa numerică şi nominală pe funcŃii, trepte şi grade 

profesionale a personalului tehnic, economic şi de altă 

specialitate, precum şi a muncitorilor, pe meserii şi trepte 

profesionale, în concordanŃă cu statul de funcŃii aprobat; 

- avizează şi propune conducerii administraŃiei încadrarea 

şoferilor în funcŃie de importanŃa activităŃii şi autovehiculelor pe 

care le deservesc, pe baza performanŃelor individuale, în cadrul 

grilei de salarizare, conform legislaŃiei în vigoare; 

- participă, împreună cu compartimentele de specialitate la 

fundamentarea propunerilor privind capitolul de „Cheltuieli de 

personal” - subdiviziunea „Cheltuieli cu salariile” în cadrul 

bugetului anual al ainstituŃiei. 

 

2. Serviciul Juridic - Contencios 

- ia măsuri de respectare a dispoziŃiilor legale cu privire la 

apărarea şi patrimoniului din administrare, a drepturilor şi 

intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care 

generează infracŃiuni sau litigii; 

- reprezintă interesele administraŃiei în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti în cauzele civile, comerciale şi în cele de contencios 

administrativ, altor organe de jurisdicŃie, organelor de urmărire 

penală, notariatelor, precum şi în raporturile cu persoanele 

juridice şi fizice, pe baza delegaŃiei dată de conducere; 

- Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

competente: întocmiri de întâmpinări, formulări de apeluri, 

recursuri, redactarea de acŃiuni judecătoreşti, promovarea căilor 
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extraordinare de atac, răspunsuri la adrese şi la interogatorii, 

răspunsuri la petiŃiile şi memoriile repartizate spre soluŃionare; 

- asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege 

pentru buna conducere a proceselor în care AdministraŃia 

Străzilor este parte; 

- ia măsurile necesare pentru realizarea creanŃelor prin obŃinerea 

titlurilor executorii şi sprijinirea în executarea acestora; 

- avizează asupra legalităŃii contractelor economice, contractelor 

de muncă, încetarea raporturilor de muncă, deciziile de imputare, 

alte proiecte de acte cu efect juridic, precum şi asupra legalităŃii 

oricăror măsuri care sunt în măsură să anjajeze răspunderea 

patrimonială a aadministraŃiei, ori să aducă atingere drepturilor 

sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului; 

-  avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja 

răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte 

acte care produc efecte juridice; 

- participă la negocierea şi încheierea contractelor; 

- redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor 

de atac, modifică, renunŃă la pretenŃii şi căi de atac, cu aprobarea 

conducerii instituŃiei; 

- reprezintă şi apără interesele instituŃiei în faŃa organelor 

administraŃiei de stat, a instanŃelor judecătoreşti, a altor organe cu 

caracter jurisdicŃional, precum şi în cadrul oricărei proceduri 

prevăzute de lege, în baza delegaŃiei date de conducerea instituŃiei; 

- se preocupă de obŃinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul 

adjunct economic în vederea luării măsurilor necesare pentru 

realizarea executării silite a drepturilor de creanŃă, iar pentru 

realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită 

competent; 
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- urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi 

serviciilor interesate la solicitarea acestora, noile acte normative 

apărute şi atribuŃiile ce le revin din acestea; 

- contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, 

apărarea proprietăŃii publice şi private a statului aflate în 

administrarea instituŃiei, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor 

materiale şi financiare din patrimoniu; 

- semnalează organelor competente cazurile de aplicare 

neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri 

corespunzătoare; 

- analizează modul în care sunt respectate dispoziŃiile legale în 

desfăşurarea activităŃii unităŃilor şi cauzele care generează prejudicii 

aduse avutului public sau infracŃiuni; 

- întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în 

vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi 

a oricăror altor abateri; 

- realizează evidenŃa actelor normative cu aplicare în instituŃie, 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu 

caracter general sau privind probleme financiar—contabile ce se 

regăsesc în activitatea instituŃiei;  

- asigură consultanŃă juridică tuturor compartimentelor instituŃiei; 

- îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic; 

- întocmeşte dispoziŃii, regulamente, ordine şi instrucŃiuni, 

precum şi orice acte cu caracter normativ, care sunt în legătură 

cu atribuŃiile şi activitatea administraŃiei; 

- comunică persoanelor interesate copii de pe dispoziŃii, 

regulamente, ordine şi instrucŃiuni, precum şi de pe orice alte acte 

cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuŃiile şi 

activitatea administraŃiei; 
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- răspunde scrisorilor petiŃionarilor şi diferitelor instituŃii cu privire 

la stadiul soluŃionării dosarelor existente în lucru; 

- execută şi alte sarcini transmise de conducătorul administraŃiei, 

de structura specializată din cadrul PMB şi de actele normative în 

vigoare. 

 

3. Serviciul relaŃii Publice şi Secretariat 

- înregistrează corespondenŃa (reclamaŃii, petiŃii, sesizări, 

solicitări de presă) primită din partea persoanelor fizice sau 

juridice şi din partea mass-media privind aspecte care Ńin de 

problematica activităŃilor desfăşurate de administraŃie; 

- asigură verificarea, clasificarea şi distribuirea acesteia conform 

dispoziŃiilor scrise ale conducerii executive, către compartimentele 

de specialitate şi secŃiile de prestaŃie; 

- urmăreşte modul de soluŃionare şi respectare a termenelor 

prevăzute de actele normative în vigoare, a corespondenŃei pe tipuri 

de probleme, comunicate structurilor organizatorice ale 

administraŃiei; 

- întocmeşte, pe baza informaŃiilor primite de la toate serviciile, un 

raport lunar prin care prezintă conducerii instituŃiei, situaŃia 

respectării termenelor legale de răspuns la lucrările repartizate către 

aceste servicii; 

- sesizează conducerea administraŃiei privind întârzierile sau 

disfuncŃionalităŃile apărute în comunicarea petiŃiilor la corespondenŃa 

repartizată, compartimentelor funcŃionale şi secŃiilor de prestaŃie; 

- redactează, centralizează şi transmite răspunsul, pe suportul 

solicitat şi în termenul prevăzut de legislaŃia în vigoare; 
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- furnizează la cerere, informaŃiile de interes public referitoare la 

activitatea desfăşurată de administraŃie, atât reprezentanŃilor mass-

media, cât şi persoanelor interesate; 

- asigură periodic informarea reprezentanŃilor mass-media, prin 

consultarea în prealabil a structurii specializate din cadrul PMB, 

asupra activităŃilor de interes public imediat, desfăşurate de 

administraŃie, cu impact asupra cetăŃenilor, prin difuzarea de 

comunicate de presă, note informative, răspunsuri la solicitările 

primite, conform normelor legale în vigoare; 

- asigură agenda conducerii executive privind organizarea şi 

programarea de întâlniri/interviuri, cu reprezentanŃi ai mass-media, 

cu consultarea în prealabil a structurii specializate din cadrul 

PMB; 

- asigură agenda conducerii executive privind organizarea şi 

programarea audienŃelor solicitate atât din interiorul cât şi din 

exteriorul administraŃiei, de persoane fizice sau juridice, vizând 

problematica activităŃilor desfăşurate; 

- urmăreşte zilnic revista presei şi sesizează conducerea 

instituŃiei cu privire la publicarea/difuzarea de materiale de presă 

cu impact asupra AdministraŃiei Străzilor şi pregăteşte puncte de 

vedere, cu consultarea structurii specializate din cadrul PMB 

înainte de transmitere; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducătorul instituŃiei, 

specializată a PMB şi din actele normative în vigoare. 

 

4. Biroul I.T. 

- centralizează solicitările, analizează şi avizează necesarul 

noilor elemente informatice şi elaborează soluŃiile optime de 

achiziŃie; 
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- participă la recepŃia calitativă a elementelor de tehnică de 

calcul achiziŃionate pentru toate structurile funcŃionale; 

- stabileşte necesarul/software şi hardware al serviciilor din 

structura funcŃională; 

- participă la achiziŃionarea, întreŃinerea şi dezvoltarea aplicaŃiilor 

informatice; 

- gestionează centralizat bazele de date comune tuturor 

serviciilor sau grupelor de servicii; 

- organizează instruirea personalului administraŃiei cu privire la 

utilizarea hardware şi software a staŃiilor de lucru; 

- actualizează site-ul administraŃiei; 

- iniŃiază şi elaborează proiecte de informatizare pe diverse 

sectoare de activitate ale instituŃiei, în funcŃie de specificul şi 

complexitatea activităŃii domeniului în care urmează a fi 

implementate; 

- oferă asistenŃă tehnică de specialitate pentru toate 

compartimentele funcŃionale; 

- supraveghează şi întreŃine echipamentele de calcul din cadrul 

administraŃiei; 

- supraveghează şi întreŃine reŃeaua de calculatoare; 

- administrează reŃeaua informatică a administraŃiei; 

- asigură realizarea activităŃilor impuse de strategia de 

informatizare a administraŃiei; 

- acordă asistenŃa la întocmirea şi derularea contractelor de 

service, reŃea, achiziŃii calculatoare şi periferice; 

- coordonează realizarea reŃelelor de calculatoare şi migrarea 

echipamentelor în cadrul administraŃiei; 
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- îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg din 

actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

administraŃiei. 

 

5.Compartimentul ProtecŃia şi Sănătatea Muncii 

- răspunde de organizarea activităŃii de asigurare a sănătăŃii şi 

securităŃii având obligaŃia de a lua toate măsurile necesare pentru 

protejarea vieŃii şi sănătăŃii salariaŃilor; 

- asigură instituirea de măsuri privind securitatea şi sănătatea în 

muncă, prevenirea şi anularea riscurilor, informarea şi instruirea 

angajaŃilor; 

- elaborează împreună cu conducătorii locurilor de muncă planul 

de prevenire şi protecŃie, instrucŃiunile proprii pentru completarea 

reglementărilor generale de securitate şi sănătate în muncă, 

Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor desfăşurate în cadrul 

administraŃiei şi de specificul locurilor de muncă; 

- elaborează programul de instruire şi testare pe activităŃi şi 

meserii; 

- asigură instruirea la începerea efectivă a activităŃii, în cazul 

noilor angajaŃi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul 

muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai 

mare de 6 luni; 

- asigură demersurile necesare pentru obŃinerea autorizaŃiei de 

funcŃionare din punct de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în 

muncă, conform procedurilor legale în vigoare; 

- asigură măsuri pentru obŃinerea autorizării exercitării meseriilor 

şi profesiilor prevăzute de legislaŃia specifică; 

- întocmeşte documentaŃia necesară şi face demersurile 

necesare la organele abilitate în ceea ce priveşte încadrarea 
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locurilor de muncă în locuri de muncă cu condiŃii deosebite, 

nocive şi periculoase, conform legislaŃiei în vigoare 

- întocmeşte în cadrul Comitetului de Sănătate şi Securitate în 

Muncă achiziŃionarea echipamentului individual de lucru, a 

alimentelor de protecŃie şi a materialelor igienico-sanitare de 

protecŃie, pentru întreg personalul contractual, în funcŃie de 

specificul activităŃii şi reglementărilor legale în vigoare; 

- controlează însuşirea şi aplicarea de către toŃi angajaŃii 

administraŃiei a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi 

protecŃie; 

- controlează şi propune conducerii administraŃiei sancŃionarea 

în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare, a celor care încalcă 

regulile de sănătate şi securitate în muncă; 

- comunică operativ conducerii administraŃiei şi inspecŃiei muncii 

evenimentele şi accidentele de muncă, asigurând cercetarea, 

înregistrarea şi efectele acestora; 

- asigură prin programele anuale, în raport de specificul 

activităŃilor desfăşurate, prevenirea accidentelor de muncă şi a 

bolilor profesionale; 

- asigură supravegherea efectivă a condiŃiilor de igienă şi 

sănătate în muncă; 

- aprobă controlul medical al salariaŃilor atât la angajare, cât şi pe 

durata contractului individual de muncă; 

- propune conducerii administraŃiei schimbarea locurilor de 

muncă sau a felului muncii unor salariaŃi, schimbare determinată 

de starea de sănătate a acestora; 

- verifică şi avizează în vederea calculării drepturilor legale a 

certificatelor medicale ale salariaŃilor; 
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- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea instituŃiei, de 

organele abilitate şi actele normative în vigoare. 

 

6. Compartimentul Audit Public Intern 

- elaborează planul anual privind activitatea de audit intern al 

administraŃiei; 

- respectă normele metodologice de exercitare a activităŃii de 

audit intern şi legislaŃia în vigoare la nivelul întregii structuri 

organizatorice a administraŃiei; 

- asigură prin activitatea desfăşurată evaluarea sistemelor de 

management şi control la nivelul întregii structuri organizatorice a 

administraŃiei; 

- asigură prin activitatea desfăşurată ca sistemele de 

management financiar şi control ale administraŃiei să fie 

transparente şi conforme cu legalitatea, regularitatea, 

economicitatea şi eficacitatea; 

- informează conducătorul administraŃiei despre deficienŃele 

apărute în funcŃionarea sistemului şi propune măsuri operative de 

eliminare a acestora; 

- informează trimestrial structura organizaŃiei similare din cadrul 

PMB despre activitatea desfăşurată, de deficienŃele constatate, 

de recomandările şi măsurile propuse conducătorului instituŃiei şi 

de consecinŃele neimplementării acestora în cadrul sistemului; 

- elaborează raportul anual privind constatările, concluziile şi 

recomandările rezultate în urma activităŃilor de audit intern 

conform planului anual pe care îl înaintează structurii 

organizatorice similare din cadrul PMB; 

- în cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, 

informează operativ conducerea instituŃiei şi structura auditată, în 
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vederea luării măsurilor de stopare sau recuperare a eventualelor 

pagube aduse administraŃiei; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducătorul 

administraŃiei, structura specializată din cadrul PMB sau actele 

normative în vigoare. 

 

C. AtribuŃiile directorului adjunct 1 şi ale compartimentelor 

coordonate de acesta 

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde de buna 

desfăşurare a activităŃilor din subordine; 

- participă la elaborarea proiectelor de programe de 

fundamentare a strategiei multianuale şi anuale de reabilitare a 

reŃelei stradale, podurilor şi pasajelor rutiere aflate în 

administrare; 

- propune programele anuale privind lucrările de investiŃii şi 

reparaŃii a reŃelei stradale, poduri şi pasaje rutiere şi propune, în 

urma evaluării, fondurile necesare realizării acestora; 

- urmăreşte modul cum executantul şi firma de consultanŃă 

respectă clauzele contractuale în perioada derulării acestuia, 

privind cantitatea şi calitatea lucrărilor, respectiv termenelor de 

execuŃie şi a principiilor tehnice, finalizarea, recepŃia şi darea în 

funcŃiune a lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii şi întreŃinere reŃele 

stradale, poduri şi pasaje rutiere; 

- sesizează, intervine şi propune soluŃii în situaŃia unor 

disfuncŃionalităŃi apărute în modul de derulare şi respectare a 

clauzelor contractuale de către executanŃii şi firmele de 

consultanŃă; 

- urmăreşte întocmirea cărŃii tehnice a construcŃiei şi modul de 

administrare a acesteia de serviciile din subordine; 
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- urmăreşte activitatea de avizare a lucrărilor edilitare, şi a altor 

lucrări tehnice ce se execută pe apriza reŃelei stradale; 
- avizează programele de corftrol supuse spre aprobare de 

serviciul de specialitate vizând problematica tehnico-edilitară pe 

reŃeaua stradală aflată în administrare şi depistare a lucrărilor ce 

se efectuează fară autorizaŃie de construcŃie; 

- coordonează, verifică şi răspunde de modul de administrare a 

resurselor umane aflate în subordine privind drepturile şi 

obligaŃiile contractuale, respectarea disciplinei în muncă, 

respectării codului de conduită a personalului contractual, 

regulilor de sănătate şi securitate în muncă şi PSI; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii şi sarcini dispuse de directorul 

administraŃiei, de structurile de specialitate din cadrul PMB şi 

actelor normative în vigoare. 
 

 1. Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire ReŃele 

Stradale 

- elaborează împreună cu structurile de specialitate din cadrul 

PMB strategìa de reabilitare a reŃelei stradale şi programele de 

investiŃii şi reparaŃii multianuală şi anuală a acesteia; 

- după aprobarea programului anual de investiŃii şi reparaŃii şi a 

fondurilor alocate cu această destinaŃie, colaborează cu Serviciul 

InvestiŃii, AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte şi Gestiuni în 

vederea întocmirii documentelor necesare şi a procedurilor legale 

privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale; 

- asigură predarea amplasamentului împreună cu Serviciul 

Avizare şi Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare, pentru lucrările 

contractate; 
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- urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaŃiilor de 

contractuale; 
- asigură împreună cu firmele de consultanŃă desemnate, 

verificarea şi derularea tehnică a execuŃiei lucrărilor de investiŃii şi 

reparaŃii; 

- confirmă cantitativ şi calitativ situaŃiile de lucrări raportate şi 

însuşite de executant după ce în prealabil acestea au fost 

verificate de firmele de consultanŃă desemnate; 

- convoacă comisia de recepŃie şi asigură recepŃionarea în bune 

condiŃii a lucrărilor finalizate şi punerea în funcŃiune a investiŃiei; 

- solicită firmei de consultanŃă întocmirea CărŃii Tehnice a 

ConstrucŃiei şi asigură completarea acesteia pe perioada de 

exploatare a construcŃiei; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducătorul 

administraŃiei, sau de normele legale în vigoare. 

 

 2. Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire Poduri şi 
Pasaje Rutiere 

- elaborează împreună cu structurile de structurile de specialitate 

din cadrul PMB strategia de reabilitare a podurilor şi pasajelor 

rutiere şi programele de investiŃii şi reparaŃii; 

- după aprobarea programului anual de investiŃii şi reparaŃii şi a 

fondurilor alocate cu această destinaŃie, colaborează cu Serviciul 

InvestiŃii, AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte şi Gestiuni în 

vederea întocmirii documentelor necesare şi a procedurilor legale 

privind desemnarea executantului şi clauzelor contractuale; 

- urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaŃiilor de 

execuŃie şi a termenelor contractuale; 
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- asigură împreună cu firmele de consultanŃă desemnate, 

verificarea şi derularea tehnică a execuŃiei lucrărilor de investiŃii şi 

reparaŃii; 

- confirmă cantitativ şi calitativ situaŃiile de lucrări raportate de 

executant după ce în prealabil acestea au fost verificate de 

firmele de consultanŃă desemnate; 

- convoacă comisia de recepŃie şi asigură recepŃionarea în bune 

condiŃii a lucrărilor finalizate şi punerea în funcŃiune a investiŃiei; 
- solicită firmei de consultanŃă întocmirea CărŃii Tehnice a 

ConstrucŃiei şi asigură completarea acesteia pe perioada de 

exploatare a construcŃiei; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducătorul 

administraŃi normele legale în vigoare; 
 
3. Serviciul Avizare şi Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare 

- primeşte solicitări de la persoane fizice sau juridice în vederea 

avizării lucrărilor edilitare, a organizărilor de şantier şi a oricăror 

construcŃii şi instalaŃii ce se execută în ampriza străzilor aflate în 

administrare; 

- în baza verificării în teren, eliberează avizele de principiu 

solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru lucrările edilitare, a 

organizărilor de şantier şi a oricăror construcŃii şi instalaŃii ce se 

execută în ampriza străzilor aflate în administrare; 

- în baza AutorizaŃiilor de ConstrucŃie şi/sau Avizelor de 

Amplasare stabileşte durata de execuŃie pentru orice lucrare 

tehnică executată pe ampriza străzilor; 

- în urma verificării documentelor şi vizionării în teren întocmeşte 

procesul verbal de predare amplasat în vederea deschiderii 

şantierului pentru lucrările autorizate; 
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- avizează graficele de execuŃie pentru lucrările autorizate; 

- verifică în teren şi întocmeşte procesele verbale de recepŃie la 

terminarea lucrărilor, cât şi de recepŃie finală la lucrările edilitare 

autorizate şi de intervenŃie; 

- urmăreşte comportarea pavajului în perioada de garanŃie şi 

solicită refacerea oricărui defect apărut până la recepŃia finală; 

- întocmeşte somaŃii şi note de constatare constructorilor care nu 

respectă condiŃiile impuse de autorizaŃii, informează conducerea 

administraŃiei şi le transmite structurilor de specialitate din cadrul 

PMB în vederea luării măsurilor contravenŃionale; 

- efectuează periodic controale şi întocmeşte rapoarte împreună 

cu Brigada de PoliŃie Rutieră (sau alte structuri specializate) 

privind starea de viabilitate a străzilor aflate în administrare; 

- colaborează cu Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire 

ReŃele Stradale, în vederea coordonării lucrărilor de reabilitare a 

sistemului rutier cu lucrările deŃinătorilor de utilităŃi; 

- propune extinderi de conducte şi branşamente de apă şi 

canalizare (menajeră), precum şi alte dotări de utilităŃi publice, 

acolo unde structurile de specialitate nu au prevăzute aceste 

investiŃii şi numai pentru lucrări ce sunt permise de legislaŃia în 

vigoare; 

- propune spre aprobare şi execuŃie lucrări la sistemele de 

colectare şi dirijare ape meteorice şi a gurilor de scurgere la 

canalizarea subterană, în situaŃia în care structurile de 

specialitate nu au prevăzute aceste investiŃii ; 

- colaborează cu Serviciul Strategie, Planificare şi Urmărire 

ReŃele Stradale în vederea completării din punqt de vedere al 

intervenŃiilor la reŃelele de utilităŃi a CărŃii Tehnice a ConstrucŃiei; 



397 
 

- calculează şi urmăreşte încasarea taxelor pentru organizarea 

de şantier şi taxei de avizare traseu sau a altor taxe şi tarife 

aprobate prin Hotărâri ale CGMB; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

administraŃiei, structurile specializate din cadrul PMB şi de 

normele legale în vigoare; 
 

D. AtribuŃiile Directorului adjunct 2 şi ale compartimentelor 
coordonate de acesta 

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde în limita 

competenŃelor de buna desfăşurare a activităŃilor din subordine; 

- participă şi avizează proiectele de programe privind strategia 

de fundamentare multianuală şi anuală vizând modernizarea şi 

reabilitarea sistemelor de reglementare şi semnalizare rutieră, în 

vederea finalizării şi asigurării siguranŃei traficului rutier, pe care 

le înaintează spre aprobare conducerii şi apoi structurii 

specializate din cadrul PMB; 

- coordonează, verifică şi răspunde din punct de vedere tehnic, 

de funcŃionarea în condiŃii de siguranŃă a sistemului de 

reglementare şi semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare, 

marcaje rutiere); 

- coordonează, verifică şi răspunde din punct de vedere tehnic, 

în colaborare cu directorul adjunct tehnic, de activităŃile specifice 

desfăşurate de secŃiile specializate din structura organizatorică a 

administraŃiei; 

- urmăreşte respectarea procedurilor necesare pentru 

achiziŃionarea de lucrări, bunuri şi servicii, de desemnare a 

executantului, de contractare, urmărire şi derulare a achiziŃiilor 

care să asigure realizarea programelor şi activităŃilor din structura 
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organizatorică a administraŃiei, cu încadrarea în cheltuielile 

bugetare alocate cu această destinaŃie în colaborare cu serviciul 

de specialitate din cadrul administraŃiei; 

- urmăreşte modul în care executantul sau firmele de consultanŃă 

respectă clauzele contractuale şi perioada contractului privind 

cantitatea şi calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de 

execuŃie şi prescripŃiilor tehnice, recepŃia ori darea în funcŃiune a 

lucrărilor de modernizare şi reabilitare a sistemelor de 

reglementare şi semnalizare rutieră; 

- avizează propunerile privind înfiinŃarea, amplasarea şi 

organizarea parcajelor de reşedinŃă, pe care le înaintează spre 

aprobare structurilor specializate din PMB; 

- avizează devizele de recuperare a pagubelor pricinuite 

sistemului de reglementare semnalizare rutieră; 

- sesizează, intervine şi propune soluŃii în situaŃia unor 

disfuncŃionalităŃi apărute în modul de derulare şi respectare a 

clauzelor contractuale de către executant şi firmele de 

consultanŃă; 

- colaborează cu structurile specializate din cadrul PMB şi 

urmăreşte modul de implementare a structurilor şi programelor 

pentru suprevegherea şi controlul traficului (UTC/PTM); 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor încheiate cu ENEL 

privind asigurarea furnizării energiei electrice pentru buna 

funcŃionare a sistemelor de semaforizare şi funcŃionării interne a 

structurilor organizatorice ale administraŃiei; 

- intervine şi propune soluŃii în situaŃia unor disfuncŃionalităŃi 

apărute în modul de derulare şi respectarea clauzelor 

contractuale de către furnizorii autorizaŃi; 
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- verifică şi urmăreşte aprovizionarea administraŃiei cu materiale 

consumabile necesare bunei desfăşurări a activităŃii; 

- certifică exactitatea şi realitatea prestaŃiilor efectuate de terŃi 

privind utilităŃile (telefoane, gaze, energie electrică etc.) şi alte 

cheltuieli administrativ-gospodăreşti; 

- organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în birouri şi 

celelalte încăperi şi spaŃii aferente imobilelor administrative şi a 

grupurilor sanitare; 

- răspunde de evidenŃa, selecŃionarea, sortarea şi casarea 

documentelor emise şi deŃinute de arhiva administraŃiei, conform 

reglementărilor în vigoare; 

- respectă indicatorul termenelor de păstrare a documentelor şi 

fondului arhivistic al administraŃiei, conform reglementărilor în 

vigoare; 

- răspunde de îndeplinirea tuturor obligaŃiilor stabilite de lege 

pentru organizarea pazei obiectivelor din cadrul administraŃiei; 

- întocmeşte documentaŃiile necesare încheierii de contracte 

pentru exercitarea pazei de către PoliŃia Comunitară a 

Municipiului Bucureşti sau firme specializate, după caz, asigură 

condiŃiile prevăzute în contract, precum şi controlul modului cum 

aceştia asigură dispozitivul de pază; 

- răspunde de respectarea şi aplicarea regulilor stabilite de 

conducerea administraŃiei vizând accesdul şi circulaŃia 

personalului, precum şi al celui din afara administraŃiei; 

- asigură dotarea cu mijloace şi instalaŃii PSI, buna funcŃionare a 

acestora la nivelul structurii organizatorice ale administraŃiei, 

conform reglementărilor legale în vigoare; 
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- participă la activitatea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere 

a incendiilor şi îndeplineşte celelalte obligaŃii prevăzute de lege în 

acest domeniu; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducătorul 

administraŃiei sau de normele legale în vigoare. 

 

1. Serviciul Sistematizare şi Urmărire Reglementări CirculaŃie 

- participă şi colaborează, împreună cu serviciile de specialitate 

din cadrul PMB, PoliŃia Rutieră, la elaborarea strategiilor 

multianuale şi anuale vizând modernizarea sau reabilitarea 

sistemelor de reglementare şi semnalizare rutieră în vederea 

fluidizării şi asigurării siguranŃei traficului rutier; 

- verifică şi răspunde, din punct de vedere tehnic, în colaborare 

cu directorul adjunct tehnic, de activităŃile specifice desfăşurate 

de secŃiile de prestaŃie specializate (semaforizare, indicatoare şi 

marcaje rutiere) din structura organizatorică a administraŃiei, 

asigurând funcŃionarea în condiŃii de siguranŃă a sistemului de 

reglementare şi semnalizare rutieră; 

- colaborează cu Serviciul InvestiŃii, AchiziŃii Publice, Urmărire 

Contracte şi Gestiuni, în vederea întocmirii documentaŃiilor 

necesare şi procedurilor legale privind desemnarea executantului 

şi clauzelor contractuale după avizarea programelor anuale de 

structurile de specialitate ale PMB şi fondurilor alocate privind 

lucrările de modernizare, reabilitare şi menŃinere în stare de 

funcŃionare şi siguranŃă a sistemelor de reglementare şi 

semnalizare rutieră; 

- asigură predarea amplasamentului executantului desemnat şi 

propune termenul de  începere a lucrărilor; 
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- urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaŃiilor de 

execuŃie şi termenelor contractate; 

- asigură împreună cu firmele de consultanŃă desemnate, 

asigură derularea tehnică a execuŃiei lucrărilor; 

- confirmă cantitativ şi calitativ situaŃiile de lucrări raportate de 

executant, după ce în prealabil acestea au fost verificate de 

firmele de consultanŃă desemnate; 

- convoacă comisia de recepŃie şi asigură recepŃionarea în bune 

condiŃii a lucrărilor finalizate şi punerea în funcŃiune; 

- urmăreşte modul de implementare a structurilor şi programelor 

pentru supravegherea şi controlul traficului (UTC/PTM); 

- propune soluŃii tehnice de execuŃie a lucrărilor de întreŃinere în 

cadrul programelor anuale aprobate şi fondurilor alocate cu 

această destinaŃie pentru menŃinerea în stare de funcŃionare şi 

siguranŃă a sistemelor de reglementare şi semnalizare rutieră 

existente, executate prin secŃiile specializate ale administraŃiei; 

- verifică şi răspunde de situaŃiile de lucrări de întreŃinere, de 

încadrarea acestora în principiile tehnice avizate, în consumurile 

materiale aprobate, executate de secŃiile de prestaŃie ale 

administraŃiei; 

- întocmeşte devize de recuperare a pagubelor pricinuite 

instalaŃiilor de rutieră (semafoare, indicatoare etc) pe baza notelor 

de constatare emise; 

- primeşte, verifică şi întocmeşte propuneri privind amplasarea şi 

organizarea parcajelor de reşedinŃă pe care le înaintează spre 

avizare structurilor de specialitate ale PMB; 

- primeşte, verifică şi supune spre aprobare structurilor de 

specialitate ale PMB, solicitările pentru modificările circulaŃiei 
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rutiere şi sesizările privind lucrările de reglementare şi 

sistematizare a circulaŃiei rutiere; 

- verifică legalitatea facturilor prezentate de ENEL privind 

consumul energiei electrice la instalaŃiile de semaforizare şi a 

documentelor anexate, având în vedere avizarea lor spre 

decontare; 

- întocmeşte actele legale pentru operaŃiile de decontare a 

serviciilor prezentate, precum şi a consumurilor de energie 

electrică; 

- întocmeşte documentaŃia necesară în vederea încheierii de noi 

contracte ENEL; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

administraŃiei sau de atele normative în vigoare. 

2. Serviciul Centrul de Control al Traficului 

- reprezintă structura operaŃională din cadrul sistemului de 

mariaj traficului în Municipiul Bucureşti; 

- colaborează cu structurile de specialitate ale PMB şi 

administraŃiei privind managementul strategic; 

- colaborează cu structurile de specialitate ale PMB şi 

administraŃiei privind operarea, dezvoltarea şi întreŃinerea 

sistemului; 

- asigură un dialog permanent cu implementatorul sistemului şi 

consultantul; 

- asigură colaborarea cu participanŃii la sistem şi se informează 

de toate schimbările şi modernizările sistemului; 

- aplică regulile generale de operare, principalul document de 

funcŃionare corectă a sistemului; 

- asigură operarea sistemului de control al traficului conform 

sarcinilor operaŃionale aprobate; 
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- asigură operarea sistemului pentru managementul situaŃiilor de 

urgenŃă, conform sarcinilor operaŃionale aprobate; 

- participă la cursurile de formare şi perfecŃionare a pregătirii 

profesionale conform standardelor de performanŃă solicitate 

structurii de personal aprobate; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii rezultate din aplicarea, dezvoltarea 

şi întreŃinerea sistemului, dispuse de structurile specializate ale 

PMB, de implementarea sistemului şi consultanŃă. 

 

3. Serviciul Administrare, Dotări Proprii, UtilităŃi, FuncŃionare 

Internă şi Afişaj 

- participă la întocmirea şi stabilirea programului de 

aprovizionare, referitor la nivelul cheltuielilor de administrare 

dotări proprii şi funcŃionării interne şi inventarului gospodăresc şi 

biroticii; 

- răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, 

materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea 

acestora pe compartimente şi secŃii; 

- certifică exactitatea şi legalitatea prestaŃiilor efectuate de terŃi, 

privind utilităŃile (telefonie, gaze, energie electrică etc.) şi alte 

cheltuieli administrativ-gospodăreşti; 

- organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în birouri, alte 

încăperi, precum şi în spaŃiile aferente imobilelor administrative şi a 

grupurilor sanitare, asigurând colectarea selectivă a deşeurilor 

conform legislaŃiei în vigoare; 

- răspunde de utilizarea, repartizarea şi folosirea raŃională a 

imobilelor şi a instalaŃiilor aferente; 
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- răspunde de gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

combustibililor, a apei, hârtiei xerox şi a altor materiale de consum 

administrativ-gospodăreşti; 

- răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la 

confecŃionarea ştampilelor şi sigiliilor, precum şi administrarea, 

transmiterea, evidenŃa şi casarea acestora; 

- răspunde de evidenŃa, selecŃionarea, sortarea şi păstrarea 

documentelor emise şi deŃinute de arhiva administraŃiei, conform 

reglementărilor în vigoare; 

- răspunde de locaŃia şi amenajarea internă a arhivei, având în 

vedere prevederile Arhivei NaŃionale ale Statului, cu care 

colaborează nemijlocit; 

- respectă indicatorul termenelor de păstrare şi depozitare a 

documentelor (carnete de muncă, dosare de personal, state de 

plată, registre, deciziere, etc.) conform Legii Arhivelor NaŃionale ale 

Statului; 

- răspunde de respectarea şi aplicarea regulilor stabilite  de 

administraŃiei, vizând accesul şi circulaŃia personalului propriu şi a 

celor din afara unităŃii; 

- întocmeşte documentaŃiile necesare încheierii de contracte 

pentru exercitarea pazei de către PoliŃia Comunitară sau firme 

specializate, după caz; 

- asigură condiŃiile prevăzute în contract, precum şi modul în care 

se asigură dispozitivul de pază; 

- certifică exactitatea prestaŃiilor efectuate de către PoliŃia 

Comunitară; 

- elaborează programul de pază a obiectivelor şi a bunurilor 

administraŃiei, stabilind modul de efectuare al acestuia, precum şi 
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necesarul de amenajări, instalaŃii şi mijloace tehnice de pază - 

alarme; 

- asigură dotarea administraŃiei cu mijloace şi instalaŃii P.S.I., 

precum şi buna funcŃionare a acestora; 

- asigură instruirea personalului din administraŃie şi modul de 

folosire şi exploatare a mijloacelor P.S.I.; 

- participă la activitatea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere 

a incendiilor şi îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute de lege; 

- asigură instruirea periodică a personalului administraŃiei, 

conform legilor în vigoare; 

- coordonează activităŃi de reparaŃii şi întreŃinere curentă a 

clădirilor şi asigură materialele, produsele şi piesele necesare 

acestor activităŃi; 

- colaborează cu structurile specializate ale PMB, primăriilor de 

sector şi institutelor de proiectare privind modernizarea 

mobilierului stradal şi general şi cel privind afişajul public şi 

particular şi concepŃiei arhitectonice a construcŃiilor amplasate în 

staŃiile RATB; 

- coordonează, verifică, răspunde de modul de administrare a 

mobilierului stradal aflat în administrare, aferent afişajului public; 

- coordonează, verifică şi răspunde de modul de administrare a 

construcŃiilor amplasate în staŃiile RATB; 

- face propuneri privind amplasarea mobilierului stradal pe tipuri 

şi destinaŃii şi urmăreşte realizarea efectivă pe amplasamentele 

aprobate; 

- participă la fundamentarea şi elaborarea de programe anuale, 

stabileşte necesarul de fonduri bugetare şi estimarea veniturilor 

anuale privind activitatea din subordine; 
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- participă, după caz, la întocmirea contractelor de afişaj public şi 

reclamă publicitară, a clauzelor contractuale şi urmăreşte 

derularea şi termenele acestuia şi valoarea aprobată; 

- verifică periodic respectarea condiŃiilor contractuale, achitarea 

de către beneficiar a taxelor şi tarifelor stabilite, informând 

operativ conducerea administraŃiei în cazul unor deficienŃe 

apărute în derularea acestuia; 

- verifică şi avizează solicitările primite, stabileşte contravaloarea 

prestaŃiei, pe baza taxelor şi tarifelor de afişaj aprobate; 

- execută în regie proprie, prin personalul contractual din 

subordine şi personalul din cadrul SecŃiei întreŃinere Sisteme de 

CirculaŃie, după caz, lucrările de afişaj şi reclamă publicitară şi 

urmăreşte încasarea prestaŃiei executate; 

- coordonează, verifică şi răspunde de administrarea şi 

funcŃionarea în bune condiŃii a dotărilor Pasajului UniversităŃii, în 

care scop propune şi încheie contracte cu firme specializate 

privind întreŃinerea curentă şi lucrările de reparaŃii necesare în 

limita bugetului aprobat; 

- verifică şi răspunde de activităŃile economice şi comerciale 

desfăşurate de societăŃile comerciale în spaŃiile cu această 

destinaŃie din cadrul Pasajului UniversităŃii, în care scop propune 

şi încheie contracte de închiriere şi urmăreşte derularea acestora; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

administraŃiei sau din actele normative în vigoare; 

 

E. AtribuŃiile Directorului adjunct tehnic şi ale 
compartimentelor coordonate de acesta 

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde în limita 

competenŃelor, de buna organizare şi funcŃionare a activităŃilor de 
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prestaŃie care se desfăşoară în structura organizatorică din 

subordine; 

- asigură programarea lunară, săptămânală sau după caz, zilnic 

(operativ) a activităŃilor desfăşurate de structura organizatorică 

din subordine; 

- urmăreşte şi verifică executarea programelor aprobate din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ, în termenele prestabilite; 

- urmăreşte şi verifică asigurarea aprovizionării tehnico-materiale 

(materii prime, materiale, carburanŃi, lubrifianŃi, etc.) necesare 

desfăşurării curente şi de perspectivă a activităŃilor desfăşurate 

de structura organizatorică din subordine; 

- urmăreşte şi verifică modul cum personalul din subordine îşi 

îndeplineşte cantitativ şi calitativ sarcinile dispuse, încadrarea şi 

respectarea programelor de lucru, condiŃiile de muncă drepturile 

şi obligaŃiile contractuale ale acestora; 

- urmăreşte şi verifică rapoartele lunare, săptămânale, privind 

realizarea activităŃilor de prestaŃie dispuse, încadrarea în 

consumurile de materii prime, materiale, carburanŃi, lubrifianŃi, 

etc; 

- asigură executarea la timp şi bune condiŃii a transporturilor 

necesare, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea 

administraŃiei în ansamblul ei, cu încadrarea în cotele lunare de 

carburanŃi stabilită potrivit legii; 

- urmăreşte şi asigură soluŃionarea operativă a diferitelor 

probleme apărute în cadrul activităŃilor structurii din subordine, cu 

asigurarea condiŃiilor de muncă, echipamentului de lucru şi 

protecŃie pentru personalul muncitor din structurile organizatorice 

din subordine; 
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- colaborează cu structurile administraŃiei privind asigurarea 

programelor anuale de prestaŃie cu necesarul de aprovizionat, 

resurse umane, protecŃia şi sănătatea muncii, funcŃionarea 

internă a structurilor din subordine; 

- raportează directorului administraŃiei lunar modul de realizare a 

activităŃilor din subordine, eventualele deficienŃe constatate, 

nivelul stocurilor de materii prime şi materiale, încadrarea în 

consumurile prestabilite, etc; 

- asigură în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul 

administraŃiei, întocmirea fişelor de post şi evaluarea 

performanŃelor profesionale ale personalului din subordine; 

- asigură în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul 

administraŃiei, urmăreşte şi răspunde de respectarea măsurilor 

generale şi specifice activităŃii de securitate şi sănătate în muncă, 

de prevenire şi stingere a incendiilor conform legislaŃiei în 

vigoare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de conducerea 

administraŃiei sau de actele normative în vigoare. 

 

1. Serviciul (SecŃia) întreŃinere Drumuri şi Utilaj Transport  

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde, în limita 

competenŃelor, de buna desfăşurare a activităŃilor şi personalului 

din subordine, respectiv: 

- activitatea de întreŃinere şi reparaŃii drumuri 

- activitatea de utilaj – transport 

- execută lucrări de reparaŃii şi întreŃinere curentă a părŃii 

carosabile cu asfalt sau pavaj de diferite tipuri, colmatări de 

rosturi, plombe, etc, pe reŃelele stradale din administrare; 
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- execută lucrări de reparaŃii şi întreŃinere curentă a bordurilor, 

trotuarelor, scuarelor cu asfalt sau pavaj pe reŃelele stradale din 

administrare; 

- efectuează la timp şi în bune condiŃii transporturi de mărfuri, 

materii prime, materiale etc, personal pentru activităŃile generale 

şi specifice ale serviciului (secŃiilor) de prestaŃie şi 

compartimentele funcŃionale din structura organizatorică a 

administraŃiei, conform programelor şi dispoziŃiilor comunicate de 

conducerea administraŃiei; 

- urmăreşte şi verifică modul cum personalul din subordine îşi 

îndeplineşte cantitativ şi calitativ sarcinile dispuse, încadrarea şi 

respectarea programelor de lucru, condiŃiile de muncă, drepturile 

şi obligaŃiile contractuale ale acestora; 

- asigură programarea lunară, săptămânală, sau după caz, zilnic 

(operativ) a activităŃilor desfăşurate de personalul din subordine 

în colaborare cu directorul adjunct tehnic; 

- urmăreşte şi verifică asigurarea ritmicităŃii aprovizionării 

tehnico-materiale (materii prime, materiale, carburanŃi, lubrifianŃi, 

anvelope, etc.,) necesare desfăşurării curente şi de perspectivă a 

activităŃilor desfăşurate de personalul din subordine; 

- răspunde de cantitatea şi calitatea lucrărilor executate de 

personalul din subordine, de încadrarea în normele normale de 

consum de materii prime, materiale, combustibil, utilaje, forŃă de 

muncă; 

- întocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind activităŃile din 

subordine şi răspunde de corectitudinea şi legalitatea 

consumurilor zilnice şi lunare privind materiile prime, materialele, 

utilajele, etc, pe care le înaintează spre aprobare directorului 

adjunct tehnic;  
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- urmăreşte şi asigură soluŃionarea operativă a diferitelor 

probleme şi deficienŃe apărute în cadrul activităŃilor şi 

personalului din subordine, în colaborare cu directorul adjunct 

tehnic; 

- răspunde de obŃinerea aprobărilor şi avizelor de la organele 

abilitate în domeniul transporturilor privind circulaŃia pe drumurile 

publice ale mijloacelor de transport din parcul existent; 

- răspunde împreună cu serviciile (secŃiile) de prestaŃie şi 

compartimentele funcŃionale în calitate de beneficiar de prestaŃie, 

de modul de utilizare a capacităŃilor de transport şi mecanizare, 

asigurându-se optimizarea transporturilor şi eficienŃa modului de 

exploatare a utilajelor; 

- răspunde de starea tehnică a tuturor mijloacelor de transport şi 

utilajelor din parcul existent, de exploatarea acestuia în condiŃii de 

siguranŃă şi securitate, prin lucrări de întreŃinere şi reparaŃii 

executate în regie proprie sau prin firme specializate; 

- răspunde şi urmăreşte respectarea punctelor de garare a 

mijloacelor de transport sau utilajelor, conform aprobării 

conducerii administraŃiei; 

- întocmeşte propuneri privind dotarea sau scoaterea din uz a 

mijloacelor de transport şi utilajelor, în concordanŃă cu 

specificarea duratei normale de funcŃionare; 

- întocmeşte situaŃii centralizatoare pe fiecare mijloc de transport 

sau utilaj în funcŃie de km parcurşi sau de numărul de ore de 

funcŃionare şi răspunde de încadrarea în consumurile de 

carburanŃi, lubrifianŃi, piese de schimb, anvelope; 

- colaborează cu directorul adjunct tehnic la elaborarea 

programelor anuale de prestări, asigurarea necesarului de 
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aprovizionat, resurselor umane, protecŃia şi sănătatea muncii, 

funcŃionarea internă a activităŃilor şi personalului din subordine; 

- colaborează cu directorul adjunct tehnic pentru întocmirea 

fişelor de post şi evaluarea performanŃelor profesionale ale 

personalului din subordine; 
- urmăreşte şi răspunde de respectarea măsurilor generale 

specific activităŃii de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire 

şi stingere a incendiilor conform legislaŃiei în vigoare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de directorul adjunct tehnic 

şi conducătorul administraŃiei, sau de actele normative în vigoare. 

 
2.Serviciul (SecŃia) întreŃinere Poduri şi Pasaje Rutiere 

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde, în limita 

competenŃelor de buna organizare şi funcŃionare a activităŃilor de 

prestaŃie din subordine; 

- execută lucrări de întreŃinere curentă privind instalaŃiile 

electrice, de iluminat, ventilaŃie şi sisteme de forare din bazinele 

de retenŃie şi canalizare, de salubrizare în vederea exploatării în 

maximă siguranŃă şi permanenŃă a pasajelor rutiere din 

administrare, conform programelor de lucru aprobate, dispoziŃiilor 

directorului adjunct tehnic şi conducătorului administraŃiei; 

- execută revizia periodică a instalaŃiilor de alimentare cu energie 

electrică, a sistemelor de degajare a apelor pluviale şi a 

balustradelor, conform programelor aprobate; 

- execută lucrări de întreŃinere curentă a elementelor din 

componenŃa podurilor, pasajelor rutiere (spălare, vopsitorie, 

balustrade, etc.) 



412 
 

- asigură permanenŃa şi intervine operativ în situaŃii de avarie a 

instalaŃiilor de alimentare cu energie electrică, a unităŃii de 

pompare şi a sistemelor de degajare a apelor pluviale; 

- colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul 

administraŃiei în vederea asigurării cadrului legal privind 

colectarea şi deversarea apelor uzate din bazinele de retenŃie în 

reŃeaua APA NOVA; 

- urmăreşte şi verifică modul cum personalul din subordine îşi 

îndeplineşte cantitativ şi calitativ sarcinile dispuse, încadrarea şi 

respectarea programelor de lucru, condiŃiile de muncă, drepturile 

şi obligaŃiile contractuale ale acestora; 

- asigură programarea lunară, săptămânală, sau după caz, zilnic 

(operativ) a activităŃilor desfăşurate de personalul din subordine 

în colaborare cu directorul adjunct tehnic; 

- urmăreşte şi verifică asigurarea ritmicităŃii aprovizionării 

tehnico-materiale (materii prime, materiale, carburanŃi, lubrifianŃi, 

anvelope, transporturi, etc.,) necesare desfăşurării curente şi de 

perspectivă a activităŃilor desfăşurate de personalul din 

subordine; 

- răspunde de cantitatea şi calitatea lucrărilor executate de 

personalul din subordine, de încadrarea în normele normale de 

consum de materii prime, materiale, combustibil, utilaje, forŃă de 

muncă; 

- întocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind activităŃile din 

subordine şi răspunde de corectitudinea şi legalitatea 

consumurilor zilnice şi lunare privind materiile prime, materialele, 

utilajele şi mijloacele de transport, pe care le înaintează spre 

aprobare directorului adjunct tehnic; 
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- urmăreşte şi asigură soluŃionarea operativă a diferitelor 

probleme şi deficienŃe apărute în cadrul activităŃilor şi 

personalului din subordine, în colaborare cu directorul adjunct 

tehnic; 

- colaborează cu directorul adjunct tehnic la elaborarea 

programelor anuale de prestări, asigurarea necesarului de 

aprovizionat, resurselor umane, protecŃia şi sănătatea muncii, 

funcŃionarea internă a activităŃilor şi personalului din subordine; 

- colaborează cu directorul adjunct tehnic pentru întocmirea 

fişelor de post şi evaluarea performanŃelor profesionale ale 

personalului din subordine; 

- urmăreşte şi răspunde de respectarea măsurilor generale şi 

specifice activităŃii de securitate şi sănătate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaŃiei în vigoare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de directorul adjunct tehnic 

şi conducătorul administraŃiei, sau de actele normative în vigoare. 

 
3. Serviciul (SecŃia) întreŃinere Sisteme de CirculaŃie 

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde, în limita 

competenŃelor, de buna organizare şi funcŃionare a activităŃilor de 

prestaŃie din subordine, şi anume: 

- activitatea de semaforizare 

- activitatea de indicatoare rutiere 

- activitatea de marcaje rutiere 

- asigură funcŃionarea la parametrii tehnici corespunzători a 

instalaŃiilor semaforizare cu organele poliŃiei rutiere, centrului de 

control al traficului şi serviciului de specialitate, prin monitorizarea 

permanentă a stării de funcŃionare a acestora; 
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- colaborează şi asigură asistenŃă tehnică de specialitate firmelor 

contractante privind modernizarea instalaŃiilor de semaforizare, 

conform strategiei şi programelor aprobate de conducerea 

administraŃiei; 

- execută lucrări curente de revizie şi întreŃinere în stare de 

funcŃionare a instalaŃiilor de semaforizare şi intervine operativ 

pentru remedierea deranjamentelor apărute, eliminarea efectelor 

unor avarii, accidente auto, etc.; 

- asigură permanenŃa dispeceratului propriu, colaborează cu 

dispeceratul din cadrul administraŃiei şi centrului de control trafic 

privind sesizările organelor de poliŃie, cetăŃenilor, referitoare la 

diferitele defecŃiuni, disfuncŃionalităŃi, avarii, distrugeri de 

echipamente de semaforizare; 

- execută lucrări de montare, demontare şi întreŃinere indicatoare 

rutiere, balustrade pentru protecŃie pietoni, stâlpişori ornamentali 

pentru blocare acces trotuar autovehicule, limitatoare de viteză, 

conform programelor anuale, lunare, zilnice, dispoziŃiilor 

directorului adjunct tehnic sau conducătorului administraŃiei; 

- execută lucrări de amenajare trotuare prin balustrade sau 

panouri de delimitare în cadrul mitingurilor autorizate sau vizitelor 

oficiale de stat, conform programelor aprobate; 

- execută lucrări de montări sau demontări drapele naŃionale cu 

ocazia zilelor aniversare la nivel naŃional sau cu ocazia vizitelor 

oficiale de stat, conform programelor aprobate; 

- execută lucrări de marcaje rutiere în deplină siguranŃă privind 

circulaŃia rutieră şi personalului muncitor executant, conform 

prescripŃiilor tehnice, în concordanŃă cu programele aprobate; 
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- execută în colaborare cu serviciul de specialitate din cadrul 

administraŃiei, lucrări de afişaj, reclamă publicitară, întreŃinere şi 

reparaŃii curente a panourilor de afişaj; 

- urmăreşte şi verifică modul cum personalul din subordine îşi 

îndeplineşte cantitativ şi calitativ sarcinile dispuse, încadrarea şi 

respectarea programelor de lucru, condiŃiile de muncă drepturile 

şi obligaŃiile contractuale ale acestora; 

- asigură programarea lunară, săptămânală, sau după caz, zilnic 

(operativ) a activităŃilor desfăşurate de personalul din subordine 

în colaborare cu directorul adjunct tehnic; 

- urmăreşte şi verifică asigurarea ritmicităŃii aprovizionării 

tehnico-materiale (materii prime, materiale, carburanŃi, lubrifianŃi, 

anvelope, etc.,) necesare desfăşurării curente şi de perspectivă a 

activităŃilor desfăşurate de personalul din subordine; 

- răspunde de cantitatea şi calitatea lucrărilor executate de 

personalul din subordine, de încadrarea în normele normale de 

consum de materii prime, materiale, combustibil, utilaje, forŃă de 

muncă; 

- întocmeşte rapoarte zilnice şi lunare privind activităŃile din 

subordine şi răspunde de corectitudinea şi legalitatea comenzilor 

zilnice şi lunare privind materiile prime, materialele, utilajele, etc, 

pe care le înaintează spre aprobare directorului adjunct tehnic; 

- urmăreşte şi asigură soluŃionarea operativă a diferitelor 

probleme şi deficienŃe apărute în cadrul activităŃilor şi 

personalului din subordine, în colaborare cu directorul adjunct 

tehnic; 

- colaborează cu directorul adjunct tehnic la elaborarea 

programelor anuale de prestări, asigurarea necesarului de 
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aprovizionat, resurselor umane, protecŃia şi sănătatea muncii, 

funcŃionarea internă a activităŃilor şi personalului din subordine; 

- colaborează cu directorul adjunct tehnic pentru întocmirea 

fişelor de post şi evaluarea performanŃelor profesionale ale 

personalului din subordine; 

- urmăreşte şi răspunde de respectarea măsurilor generale şi 

specifice activităŃii de securitate şi sănătate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaŃiei în vigoare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de directorul adjunct tehnic 

şi conducătorul administraŃiei, sau actele normative în vigoare. 
 
F. AtribuŃiile Directorului adjunct economic şi ale 

compartimentelor coordonate de acesta 

Directorul adjunct economic are următoarele atribuŃii, răspunderi 

şi competenŃe: 

- asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a 

activităŃii financiare contabile a administraŃiei, în conformitate cu 

dispoziŃiile legale; 

- organizează contabilitatea în cadrul administraŃiei, în 

conformitate cu dispoziŃiile legale şi răspunde de efectuarea 

corectă şi la timp a înregistrărilor contabile; 

- asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziŃiile 

legale a balanŃelor de verificare şi a bilanŃurilor anuale şi 

trimestriale; 

- propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari 

aprobaŃi în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- asigură executarea bugetului de venituri  şi cheltuieli al 

administraŃiei, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaŃi 

şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 
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- angajează administraŃia prin semnătură, alături de directorul 

administraŃiei, în toate operaŃiunile patrimoniale, având obligaŃia, 

în condiŃiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziŃiilor 

legale; 

- evaluează, prin bilanŃul contabil, eficienŃa indicatorilor specifici; 

- asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziŃiile legale, a 

obligaŃiilor administraŃiei către bugetul de stat, al asigurărilor 

sociale de stat, trezorerie şi terŃi; 

- asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite 

personalului încadrat al administraŃiei; 

- asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor 

justificative care stau la baza înregistrărilor contabile; 

- organizează evidenŃa tuturor creanŃelor şi obligaŃiilor cu 

caracter patrimonial care revin administraŃiei din contracte, 

protocoale, programe şi alte acte similare, urmărind realizarea la 

timp a acestora; 

- ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte 

recuperarea lor; 

- asigură aplicarea dispoziŃiilor legale privitoare la gestionarea 

valorilor materiale şi ia măsuri pentru Ńinerea la zi şi corectă a 

evidenŃelor gestionării; 

- răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor ce revin Serviciului 

Financiar-Contabilitate cu privire la controlului financiar preventiv 

şi al asigurării integrităŃii patrimoniului, în conformitate cu 

dispoziŃiile legale în vigoare; 

- îndeplineşte formele de scoatere din evidenŃă a bunurilor de 

orice fel, în cazurile şi condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale; 

- prin Serviciul InvestiŃii, AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte şi 

Gestiuni întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 
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măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneştj, 

de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul 

administrării cu eficienŃă maximă a patrimoniului unităŃii şi a 

sumelor încasate în baza contractelor de furnizare şi servicii; 

- organizează şi ia măsuri de realizare a perfecŃionării 

profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine; 

- participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli împreună cu Serviciul Financiar-Contabilitate; 

- organizează la termenele stabilite şi cu respectarea 

dispoziŃiilor legale, inventarierea mijloacelor materiale din 

administraŃie, urmărind definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor 

inventarierii; 

- asigură şi răspunde de confruntarea evidenŃelor analitice cu 

cele sintetice; 

- răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziŃiile 

legale a dărilor de seamă contabile; 

- asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a 

formularelor cu regim special; 

- participă efectiv la efectuarea operaŃiunii de casare; 

- asigură şi răspunde de păstrarea arhivei contabile curente, a 

notelor contabile, a statelor de plată a salariilor, a ajutoarelor de 

boală, etc.; 

- acŃionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de 

venituri şi cheltuieli al administraŃiei, iniŃiind programe şi măsuri 

eficiente pentru o bună gestiune, în condiŃiile reglementărilor 

legale în vigoare; 

- răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi întocmire a 

fişelor posturilor pentru personalul din subordine, precum şi de 

starea disciplinară; 
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- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

administraŃiei şi de normele legale în vigoare. 

 

1. Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget 

A. Financiar, Buget 

- pe baza bugetului aprobat, întocmeşte cererea deschiderii de 

credite şi dispoziŃii bugetare pentru repartizarea creditelor 

bugetare activităŃilor cuprinse în bugetul administraŃiei; 

- întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

administraŃiei; 

- asigură onorarea la timp şi corectă a obligaŃiilor financiare ale 

instituŃiei către terŃi şi ale acestora faŃă de instituŃie, cu 

respectarea priorităŃilor, potrivit legii; 

- asigură documentele şi sumele necesare pentru deplasările 

efectuate de personalul propriu în interes de serviciu; 

- întocmeşte ordinele de plată pentru efectuarea viramentelor 

privind impozitul pe salarii, contribuŃia pentru pensia 

suplimentară, contribuŃia pentru constituirea fondului pentru plata 

ajutorului de şomaj, contribuŃia de asigurări sociale şi contribuŃia 

de asigurări de sănătate; 

- întocmeşte săptămânal situaŃia încasărilor şi situaŃia facturilor 

neachitate şi o prezintă directorului adjunct economic; 

- întocmeşte dispoziŃii de plată către casierie în vederea acordării 

de avansuri şi dispoziŃii de încasare către casierie în vederea 

achitării de către angajat a avansurilor neconsumate debitelor 

datorate, penalităŃi la deconturi; 

- verifică încadrarea tuturor plăŃilor efectuate în fondurile 

prevăzute cu această destinaŃie; 
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- întocmeşte propunerile de rectificare a bugetului administraŃiei, 

de modificare a alocaŃiilor trimestriale, de virări de credite, de 

repartizare pe trimestre şi de utilizare a bugetului; 

- întocmeşte situaŃiile statistice; 

- transmite Serviciului Juridic-Contencios situaŃia debitorilor care 

nu şi-au onorat obligaŃiile contractuale datorate instituŃiei; 

- calculează dobânzile aferente despăgubirilor la care instituŃia a 

fost obligată prin hotărâri judecătoreşti pronunŃate în dosarele 

având obiect cereri de chemare în judecată formulate de către 

terŃi, precum şi în dosarele având ca obiect cereri de chemare în 

judecată formulate de administraŃie; 

- organizează evidenŃa analitică a debitorilor, creditorilor şi a 

furnizorilor instituŃiei, în aşa fel încât să se cunoască în 

permanenŃă situaŃia reală a acestora; 

- organizează evidenŃa analitică a cheltuielilor de investiŃii pe 

obiective în conformitate cu listele de investiŃii anexe; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

administraŃiei şi de normele legale în vigoare. 

 

B. Contabilitate 

- asigură evidenŃa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor 

fixe, pe locuri de folosinŃă, a obiectelor de inventar în magazii şi 

în folosinŃă, precum şia materialelor pe gestiuni şi pe feluri de 

materiale, în scopul păstrării integrităŃii patrimoniului instituŃiei, a 

mijloacelor băneşti, a decontărilor interne cu terŃii debitori, cu terŃii 

creditori, înregistrarea fondurilor, cheltuielilor, veniturilor, alte 

operaŃii economice, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- întocmeşte raportul privind contul de execuŃie al bugetului 

administraŃiei; 
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- efectuează operaŃiile de punctaj între informaŃiile înregistrate în 

contabilitatea sintetică şi informaŃiile înregistrate în contabilitatea 

analitică; 

- întocmeşte situaŃii lunare privind salariile şi alte drepturi legale 

şi organizează efectuarea plăŃilor, reprezentând drepturile 

salariale ale personalului administraŃiei, precum şi orice alte 

încasări şi plăŃi, în baza documentelor legal întocmite şi vizate de 

cei în drept; 

- urmăreşte execuŃie bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- trimestrial, întocmeşte darea de seamă, împreună cu referatul 

explicativ asupra bilanŃului contabil; 

- organizează şi asigură urmărirea execuŃiei bugetare pentru 

toate activităŃile finanŃate din bugetul de stat, precum şi pentru 

activităŃile finanŃate din venituri proprii; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de conducerea 

administraŃiei legale în vigoare. 

 
2. Serviciul InvestiŃii, AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte şi 

Gestiuni 

- elaborează programul anual al achiziŃiilor publice privind 

activitatea de investiŃii, reparaŃii, întreŃinere, prestaŃii şi utilităŃi, pe 

baza necesităŃilor şi priorităŃilor transmise de întreaga structură 

organizatorică a administraŃiei, şi în limita bugetului aprobat cu 

această destinaŃie; 

- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de 

elaborare a documentaŃiei de atribuire ori, în cazul organizării 

unui concurs de soluŃii, a documentaŃiei de concurs; 

- organizează desfăşurarea procedurilor de achiziŃie şi a achiziŃiei 

directe, conform reglementărilor legale în vigoare, recepŃia 
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bunurilor achiziŃionate, precum şi repartiŃia acestora către 

structurile solicitante; 

- participă la comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi 

atribuire a contractelor de achiziŃie publică; 

- îndeplineşte obligaŃiile referitoare la publicitate, conform 

legislaŃiei în vigoare; 

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

- constituie şi păstrează dosarul achiziŃiei publice; 

- participă la încheierea contractelor economice cu furnizorii de 

lucrări de lucrări, produse şi servicii, soluŃionarea divergenŃelor 

legate de derularea contractelor şi răspunde de respectarea 

strictă a disciplinei contractuale; 

- împreună cu serviciile de specialitate din cadrul administraŃiei 

Ńine evidenŃa contractelor de lucrări, servicii şi produse din punct 

de vedere al respectării clauzelor contractuale şi informează 

conducerea administraŃiei în cazul nerespectării acestora de către 

furnizori; 

- înregistrează distinct toate tipurile de contracte din cadrul 

administraŃiei pentru achiziŃiile de lucrări, servicii şi produse, 

precum şi actelor adiŃionale, unde este cazul; 

- colaborează cu serviciile de specialitate, în vederea soluŃionării 

divergenŃelor sau litigiilor aflate pe rolul instanŃelor de judecată; 

- certifică exactitatea şi realitatea întregii activităŃi de 

aprovizionare, cu respectarea circuitului documentelor, conform 

normelor legale în vigoare; 

- face propuneri privind componenŃa şi organizarea activităŃii 

comisiilor de recepŃie, cantitative şi calitative a lucrărilor, 

serviciilor şi produselor furnizate; 
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- organizează, urmăreşte şi răspunde de intrarea - recepŃia în 

depozit a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb, 

echipamentelor, etc, primite de la furnizor, precum şi eliberarea 

acestora către serviciile (secŃiile) de prestaŃie şi compartimentele 

de specialitate din structura organizatorică a administraŃiei; 

- organizează, urmăreşte şi răspunde de organizarea activităŃii 

de gestiune pe întreaga structură organizatorică a administraŃiei; 

- asigură desfăşurarea în bune condiŃii a inventarierii anuale a 

depozitelor de materiale şi inventarului administrativ - 

gospodăresc la nivelul administraŃiei; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg din 

actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

administraŃiei. 

 
G. AtribuŃiile Directorului adjunct 3 şi ale compartimentelor 

coordonate de acesta 

- coordonează, verifică, îndrumă şi răspunde de buna funcŃionare 

a activităŃilor şi structurilor din subordine, privind activitatea de 

exploatare parcaje supra, subterane şi terane; 

- participă la elaborarea proiectelor de programe de 

fundamentare a strategiei multianuale şi anuale privipd 

dezvoltarea sistemului de parcări supraterane, subterane şi 

terane; 

- propune programele anuale privind lucrările de investiŃii, 

reparaŃii şi întreŃinere la parcajele supraterane, subterane şi- 

terane şi propune, în urma evaluării, fondurile necesare realizării 

acestora; 

- urmăreşte respectarea procedurilor necesare privind achiziŃiile 

de lucrări, produse şi servicii, precum şi derularea acestora în 
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vederea asigurării realizării programelor anuale şi activităŃilor din 

structura orhanizatorică condusă; 

- intervine şi propune soluŃii în situaŃia unor disfuncŃionalităŃi 

apărute în modul de derulare şi respectare a clauzelor 

contractuale de către furnizorii autorizaŃi să asigure lucrări, 

produse sau servicii; 

- verifică stadiul şi calitatea lucrărilor efectuate de terŃi; 

- stabileşte şi implementează strategiile şi normele de procedură 

care să asigure eficientizarea activităŃilor din structura 

compartimentală; 

- verifică modul de respectare a strategiilor şi de aplicare a 

procedurilor de către personalul din subordine; 

- soluŃionează operativ diferitele probleme apărute în structura 

funcŃională şi de exploatare; 

- coordonează, verifică şi răspunde de modul de administrare a 

resurselor umane aflate în subordine privind disciplina şi 

obligaŃiile contractuale conform contractelor individuale de 

muncă, fişele posturilor Regulamentul Intern, respectarea 

disciplinei în muncă, respectarea Codului de Conduită a 

personalului contractual, a regulilor de sănătate şi securitate în 

muncă şi PSI. 

- întocmeşte cu structurile din subordine fişele posturilor şi 

evaluarea performanŃelor profesionale individuale personalului 

din subordine; 

- asigură instructajul periodic, aplică şi urmăreşte respectarea 

măsurilor generale şi specifice activităŃii, de securitate şi sănătate 

în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, urmărind 

asigurarea personalului cu echipament de lucru şi protecŃie, 

conform măsurilor legale în vigoare; 
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- administrează, conservă şi valorifică în condiŃiile prevăzute de 

legislaŃia în vigoare, elementele patrimoniale, pentru realizarea 

obiectului său de activitate; 

- propune spre analiză sau aprobare studii, proiecte, sinteze din 

proprie iniŃiativă sau la solicitarea directorului sau a serviciilor de 

specialitate din cadrul PMB, care să asigure îmbunătăŃirea şi 

modernizarea proceselor şi activităŃilor de exploatare, eficienŃa 

fondurilor alocate, creşterea cantitativă şi calitativă a activităŃilor 

şi structurilor organizatorice din subordine; 

- fundamentează şi face propuneri de taxe şi tarife pentru 

prestaŃiile executate, precum şi de modificare a acestora datorită 

schimbărilor tehnologice de exploatare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg din 

actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

administraŃiei. 

 

1. Compartimentul InspecŃie Control 

- asigură coordonarea împreună cu structurile funcŃionale şi 

directorul activităŃii de control şi inspecŃie privind modul de 

aplicare a reglementărilor interne sau legislative privind modul de 

organizare şi funcŃionare a activităŃii de parcaje; 

- întocmeşte şi propune lunar directorului adjunct, tematica 

privind obiectivele de control, care în principal vorfviza: modul de 

respectare a normelor legale privind încasarea şi gestionarea 

fondurilor rezultate din taxarea prestaŃiilor efectuate, depunerile 

acestora în siguranŃă la casierie, paza documentelor financiar-

contabile, asigurarea circuitelor şi traseelor şi siguranŃa 

transporturilor privind încasările zilnice, respectarea 

reglementărilor interne şi a procedurilor privind modul de 
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efectuare a prestaŃiilor şi de taxare a acestora de către personalul 

cu aceste atribuŃii, modul de administrare a parcajelor, etc; 

- în baza tematicilor aprobate, execută în limita competenŃelor 

acordate de directorul adjunct, controalele aprobate şi prezintă 

rapoarte privind constatările şi măsurile propuse; 

- soluŃionează operativ problemele apărute în teren sau ca 

urmare a reclamaŃiilor cetăŃenilor; 

- pe baza controalelor efectuate şi a concluziilor rezultate, 

întocmeşte propuneri privind îmbunătăŃirea regulamentelor 

interne şi normelor de proceduri care să ducă la îmbunătăŃirea 

calităŃii şi eficientizarea întregii activităŃi din structura 

organizatorică; 

- constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni; 

- implementează cele mai importante componente ale politicii 

privind parcarea în Municipiul Bucureşti; 

- implementează cele mai eficiente metode de colectare a 

amenzii în zonele nou tarifate şi în împrejurimi; 

-asigură informarea cetăŃenilor privind funcŃionarea sistemului de 

parcare,disponibilitatea şi tarifele practicate; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg din 

actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

administraŃiei. 

 
2. Compartimentul RelaŃii InternaŃionale Data - Room 

- asigură actualizarea standardelor de proiectare şi aspectelor 

gestionate (metode de plată, reguli de funcŃionare, instalaŃii, date 

informative privind strategia activităŃii de parcaje a PMB aprobate 

prin HCGMB); 
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- asigură analize de fezabilitate economică, parametrii financiari 

de profit şi critici; 

- asigură politica de competenŃe şi gradul de ofertare; 

- propune reglementări şi proceduri pentru parcări; 

- propune organizarea de proceduri privind contractele de 

concesiune a lucrărilor, serviciilor şi contractelor de achiziŃii publice; 

- pune în aplicare reglementările avizate de instituŃiile abilitate; 

- asigură rolul de centralizator al informaŃiilor privind parcarea la 

nivelul Municipiului Bucureşti; 

- monitorizează implementarea schemelor de parcare; 

- evaluează implementarea schemelor de parcare şi propune 

măsuri de ajustare; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg din 

actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

administraŃiei, privind exploatarea parcajelor. 

 

3. SecŃia Exploatare Parcaje 

- organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului 

din subordine, privind administrarea şi buna exploatare a parcajelor; 

- aplică programele lunare aprobate privind activităŃile desfăşurate 

de personalul din subordine, respectarea regulilor de încasare şi 

gestionare a valorilor băneşti rezultate din exploatarea parcajelor; 

- aplică instrucŃiunile, documentaŃiile, schiŃele, etc., privind 

instrucŃiunile şi metodele de lucru aprobate; 

- aplică instrucŃiunile şi documentaŃiile privind organizarea locurilor 

de muncă, lucrului în echipă, structura formaŃiilor de lucru în funcŃie 

de specificul şi dimensionarea locurilor de parcare, inclusiv a 

regulilor şi instrucŃiunilor privind sănătatea şi securitatea în muncă; 
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- asigură gestionarea, transportul şi conservarea în deplină 

siguranŃă a valorilor băneşti şi persoanelor, rezultate din activitatea 

de exploatare parcări; 

- asigură aprovizionarea tehnico-materială şi utilităŃilor la locurile de 

muncă aprobate şi urmăreşte modul de gestionare şi încasare a 

contravalorilor prestaŃiilor rezultate din activitatea de exploatare 

parcări; 

- întocmeşte şi răspunde de raportările lunare privind încasările şi 

prestaŃiile realizate cu încadrarea în normele de consum, materii 

prime, materiale, combustibil, energie, etc. 

- asigură exploatarea mijloacelor de transport, utilajelor, 

corespunzător parametrilor tehnico-economici aprobaŃi şi încadrarea 

în consumurile de carburanŃi aprobate; 

- verifică în teren cantitatea şi calitatea prestaŃiilor efectuate şi 

informează directorul adjunct de problemele apărute şi modul de 

soluŃionare a acestora; 

- asigură calitatea prestaŃiilor în raport cu exigenŃele publicului, 

luând măsuri disciplinare urmare încălcării Codului de Conduită a 

personalului din subordine; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii cu caracter specific ce decurg din 

actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea 

administraŃiei. 

 

CAPITOLUL V 

BUGET ŞI RELAłII FINANCIARE 

 Art. 13. - AdministraŃia Străzilor întocmeşte lucrările 

referitoare la proiectul propriu de venituri şi cheltuieli, urmărind 

justa dimensionare a cheltuielilor bugetare şi creşterea eficienŃei 

în utilizarea fondurilor. 
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 Bugetul propriu, cu repartizarea pe trimestre şi pe 

subdiviziunile clasificaŃiei indicatorilor financiari stabiliŃi de 

Ministerul FinanŃelor Publice, se supune spre aprobare 

ordonatorului principal de credite. 

 AdministraŃia Străzilor gestionează materialele şi mijloacele 

băneşti a deconturilor cu debitorii şi creditorii, cu excepŃia 

controlului periodic al gestiunilor, în vederea asigurării integrităŃii 

patrimoniului privind bugetul propriu.  

 Încasările şi plăŃile instituŃiei se efectuează prin Trezoreria 

Sector 1 cont 3612800513000, cod fiscal nr. 4433872. 

 Reportările de natură financiară se depun la AdministraŃia 

Financiară Sector 1 Bucureşti. 

 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 14 - Litigiile de orice fel în care se implică AdministraŃia 

Străzilor, sunt de competenŃa instanŃelor judecătoreşti, potrivit 

legii, în situaŃia în care nu au putut fi soluŃionate pe cale amiabilă. 

 Art. 15 - Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare se completează cu legislaŃia în vigoare şi se modifică 

şi completează ori de câte ori intervin modificări în structura 

organizatorică a AdministraŃiei Străzilor Bucureşti sau, după caz, 

în conformitate cu reglementările legale intrate în vigoare la o 

dată ulterioară aprobării acestuia. 


