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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  

vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull  

22001111  

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 286/ 2010 a bugetului de stat pe anul 

2011; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a 

împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 143/27.07.2011 privind repartizarea la bugetele 

sectoarelor municipiului Bucureşti a unor sume din cote defalcate 
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din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susŃinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susŃinerea proiectelor 

de infrastructură ce necesită cofinanŃare locală pe anul 2011. 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 

1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 în suma de 1.148.120,74 

mii lei se majorează cu suma de 245.826,30 mii lei devenind 

1.393.947,04 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 718.420,76 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  675.526,28  

mii lei; 

 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.065.428,97 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel : 
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� Veniturile bugetului local în sumă de 1.012.668,07 

mii lei se majorează cu suma de 30.813,57 mii lei devenind 

1.043.481,64 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform 

anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 694.528,71 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 348.952,93 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

21.934,60 mii lei se majorează cu suma de 12,73 mii lei 

devenind 21.947,33 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, 

conform anexei nr. 1.3, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 21.313,33 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 634,00 mii 

lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.393.947,04 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 
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� Bugetul local  în sumă de 1.048.022,17 mii lei se majorează 

cu suma de 30.813,57 mii lei devenind 1.078.835,74 mii lei şi 

este structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel : 

 

(1) 1.078.835,74 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 694.528,71 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 348.307,03 

mii lei; 

 

(2) 163.972,86 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 75.503,49 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 88.469,37 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 

1.2.1.1.1 ;1.2.1.1.2 );  

(3) 25.636,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 24.063,75 

mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.572,69 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 

(1.2.1.2.1;1.2.1.2.2;1.2.1.2.3); 
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(4) 39.906,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 39.906,00 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

(5) 520,00 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care  

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 520,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

(6) 46.817,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.142,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 26.675,84 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 

(1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2); 

(7) 163.921,95 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 158.252,98 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 5.668,97 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 

(1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.1.1 ;1.2.1.6.1.1.1 ;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2 ; 

1.2.1.6.1.2.1 ; 1.2.1.6.1.2.2 ;1.2.1.6.1.2.3 ;1.2.16.1.3 ;1.2.1.6.1.4); 

(8) 6.210,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.714,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 496,00 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 

(1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2); 

(9) 104.459,14 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 82.723,16 

mii lei 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 21.735,98 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 

(1.2.1.8.1 ;1.2.1.8.2 ;1.2.1.8.3) ; 

(10) 160.707,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.644,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 62.063,10 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.9 

(1.2.1.9.1 ;1.2.1.9.2 ;1.2.1.9.3 ;1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5); 

(11) 165.567,22 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.490,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 153.077,22 

mii lei, rectificându-se conform  anexei nr. 1.2.1.10 ( 1.2.1.10.1 ; 



13 
 

1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.2.1 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 

1.2.1.10.6 ;) 

(12) 134.188,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 132.754,61 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.433,84 

mii lei, rectificându-se  conform  anexei nr.1.2.1.11 ( 1.2.1.11.1 ; 

1.2.1.11.2 ); 

(13) 48.464,88 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 43.814,72 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.650,16 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 

1.2.1.12.2 ;1.2.1.12.3) ; 

(14) 18.463,86 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 18.463,86 

mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 
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bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor 

locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-

Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

deliberative, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 

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

completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua 

secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi 

după achitarea plăŃilor restante se reportează în exercitiul 

financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

deliberative, astfel: a) ca sursa de finanŃare a cheltuielilor secŃiunii 

de dezvoltare, (…)”. 

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 24.967,32 

mii lei se majorează cu suma de 12,73 mii lei devenind 

24.980,05 mii lei fiind repartizat pe secŃiuni, conform anexei nr. 

1.4, astfel :  

(1) 24.980,05 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 23.892,05 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.088,00 mii 

lei; 
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(2) 53,00 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională 

capitolul 61.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 53,00 mii 

lei, nerectificându-se; 

 

(3) 12.378,05 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 11.744,05 

mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 634,00 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 

(1.4.1.1.1. ;1.4.1.1.1.1 ;1.4.1.1.1.2 ;1.4.1.1.2 ; 1.4.1.1.2.1 ; 

1.4.1.1.2.2 ; 1.4.1.1.2.3 ;1.4.1.1.3 ;1.4.1.1.4); 

(4) 3.300,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială 

capitolul 68.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 3.300,00 mii 

lei, nerectificându-se; 

(5) 9.249,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 8.795,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 454,00 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1). 
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 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 2.578,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 454,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la 

sfârşitul anului 2010. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe şi interne pe anul 

2011 în sumă de 75.131,25 mii lei se majorează cu suma de 

215.000,00 mii lei devenind 290.131,25 mii lei, conform anexei 

nr. 1.5, fiind repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după cum 

urmează:   

(1) 215.000,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 215.000,00  

mii lei; 

 

(2) 215.000,00 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 

1.5.1.1(1.5.1.1.1); 

 

(3) 75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.07 nerectificându-se, din care : 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  

mii lei; 

 

(4) 65.131,25 mii lei pentru capitolul 70.07 LocuinŃe, servicii 

şi dezvoltare publică, nerectificându-se 

(5) 10.000,000 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, 

nerectificându-se; 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 648.381,07 

mii lei, conform programului de investitii publice, din care: 

- 357.161,82  mii lei – buget local ; 

- 290.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi 

externe si interne ;   

- 1.088,00 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de 
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Impozite şi Taxe Locale Sector 1,  DirecŃia InvestiŃii,  Serviciul  

Secretariat General, AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:141 

Data:11.08.2011 



19 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall  

PPoolliiŃŃiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  

 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind 

salarizarea în anul 2011  a personalului plătit din fonduri publice; 

 łinând cont de dispoziŃiile Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1332/2010; 

 În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 94 / 31.05.2011 privind aprobarea modificării Statului 

de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 1; 

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

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

republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al PoliŃiei 

Locale Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 94/31.05.2011, în sensul transformării unor funcŃii 

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

prezenta hotărâre.  

 Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/31.05.2011, se 

aplică Ńinând cont şi de modificările aduse prin prezenta hotărâre. 
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 Art.3.  Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:142 

Data:25.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  aall  

DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  

SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - 

Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea  în 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului 

muncii, familie şi protecŃiei sociale şi al ministrului finanŃelor 

publice privind Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fonduri publice; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 101/2011 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere DispoziŃia Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti nr.3220/2011 pentru aprobarea 

Regulamenului privind promovarea în grade sau trepte 

superioare pentru personalul contractual; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

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

hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:143 

Data:25.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  CCeennttrruull  ddee  ZZii  „„SSff..  

AAnnaa””,,  ddeerruullaatt  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  

SSeeccttoorruulluuii  11,,  pprriinn  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  AAssoocciiaaŃŃiiaa  „„SSff..  AAnnaa””  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 
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socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 

69/29.03.2007, respectiv nr. 163/29.07.2010 privind aprobarea 

continuării derulării Proiectului încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia „Sf. Ana”, în vederea 

finanŃării şi realizării în comun a Proiectului Centrul de Zi “Sf. 

Ana”; 

 łinând seama de Proiectul Centrul de Zi ”Sf. Ana,” derulat 

între Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia “Sf. 

Ana”; 

 Luând în considerare Proiectul Centrul de Zi “Sf. Ana” al 

AsociaŃiei “Sf.Ana”; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului Centrul de Zi „Sf. 

Ana”, derulat în parteneriat de către Consiliul Local al Sectorului 
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1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 şi AsociaŃia „Sf. Ana”, conform Anexei nr. 1, 

care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art.2. În acest sens, Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi AsociaŃia “Sf. Ana” vor încheia ConvenŃia de 

Implementare a Proiectului Centrul de Zi Ana”, conform Anexei 

nr.2, care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în 

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia 

de parteneriat menŃionată la art. 2.  

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AsociaŃia “Sf. Ana” şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:144 

Data:25.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.156/05.08.2011 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 4/32/12.04.2011, 

10/10/02.08.2011, 10/4/02.08.2011, 10/3/02.08.2011, 10/2/ 

02.08.2011, 10/1/02.08.2011, 5/23/10.05.2011, 10/6/02.08.2011 

a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB ; 

 łinând seama de prevederile:  

  - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 
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Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 8 poziŃii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 145 

Data:25.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaddooppttaarreeaa  uunnoorr  mmăăssuurrii  ppeennttrruu  pprreeîînnttââmmppiinnaarreeaa  

eeffeecctteelloorr  sseezzoonnuulluuii  rreeccee  ––  iiaarrnnaa  22001111--22001122  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei InspecŃie din cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Ordinului AutorităŃii NaŃionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice nr. 110/2007 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităŃilor; 

 Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării 

serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 

Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părŃi Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 din 
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Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării 

serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 

Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 

 Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service 

S.A. nr. 3177/17.08.2011 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu 

nr. 23480/18.08.2011. 

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

alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA 

ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de materiale 

antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru 

prevenirea şi combaterea poleiului şi a îngheŃului în perioada de 

iarnă 2011-2012, se mandatează Directorul DirecŃiei InspecŃie din 

cadrul PoliŃiei Locale Sector 1 să aprobe materialele 

antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv 

cantităŃile estimate de material antiderapant precum şi tarifele de 

transport şi achiziŃie a acestora, în baza fişei de calcul ce va fi 

prezentată de către operatorul SC. COMPANIA ROMPREST 

SERVICE S.A. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia InspecŃie din cadrul PoliŃiei Locale Sector 1, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 146 

Data 25.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii  ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr. 175/23.08.2011 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor  publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 9/9/19.07.2011, 

10/12/02.08.2011 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB ; 

 łinând seama de prevederile:  

  - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 

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

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 
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Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 2 

poziŃii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 147 

Data: 25.08 .2011 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosinŃă gratuită a unor terenuri din domeniul 

public cu destinaŃia „sport şi agrement” din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

  

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind darea în 

folosinŃă gratuită a unor terenuri din domeniul public cu destinaŃia 

„sport şi agrement” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 33338/26.05.2011 întocmit 

de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de Specialitate nr. 37146/08.06.2011 întocmit 

de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Raportul de Specialitate nr. 7385/30.06.2011 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

- Adresa FundaŃiei Camil Med înregistrată la Centrul de 

RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 34557din data 

de 30.05.2011; 

- Adresa AsociaŃiei „Clubul Sportiv Alexxandro Daniele” 

înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul al Primăriei Sectorului 

2 sub nr. 23690/12.04.2011; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pe o 

perioadă de 7 ani a unor terenuri din domeniul public cu 

destinaŃia „sport şi agrement” către persoane juridice de drept 

privat „non profit”, cu datele de identificare menŃionate în anexele 

nr. 1-3.        

 (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 3 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Atribuirea terenurilor din domeniul public cu destinaŃia 

„sport şi agrement” se face în scopul modernizării şi întreŃinerii 

corespunzătoare acestei activităŃi. 

 Art.2 (1) Schimbarea destinaŃiei terenurilor atribuite în 

folosinŃă gratuită, fără acordul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti sau nerespectarea prevederilor art. 1 alin. 

(3) atrage de drept revocarea prezentei hotărâri. 

 (2) Revocarea se constată prin hotărâre a Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Predarea - primirea terenurilor se va face pe bază de 

proces - verbal, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 2, în 

calitate de predător şi beneficiarii menŃionaŃi, în calitate de 

primitori, numai după înscrierea terenurilor din domeniul public în 

cartea funciară specială conform art. 46 din Legea cadastrului şi 

a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art.4 Pe data prezentei,  Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 98/2006 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor 

terenuri sportive situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului 
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Bucureşti precum şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

147/2007 privind transmiterea în folosinŃă gratuită a unor terenuri 

cu destinaŃia „Bază sportivă” îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 84 

Bucureşti, 11.08.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 

anului 2011, pentru clădirea situată la adresa poştală str. 

Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, ap. 1, sector 2, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru 

clădirea situată la adresa poştală str. Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, 

ap. 1, sector 2, Bucureşti; 

 Analizând:  

- Raportul de specialitate nr. 49979/04.08.2011 întocmit 

de Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;   
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Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. 

(1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2011 pentru clădirea situată la adresa poştală str. 

Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, ap. 1, sector 2, Bucureşti, utilizată de 

AsociaŃia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România‚ cu 

condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale. 

 Art.2. DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 
ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 85 

Bucureşti, 11.08.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare.  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local 

Sector 2 – Etapa a XIII - a; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 50206/05.08.2011 al 

Subcomisiei speciale de Inventariere a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, înfiinŃată prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011; 
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 - Raportul de specialitate nr. 50205/05.08.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeŃelor; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

343/17.12.2010 privind constituirea comisiei speciale pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucuresti; 

 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

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

 

 Art.1. Se aprobă inventarierea terenului în suprafaŃă de 

aproximativ 3.100,00 m.p., situat în zona prelungirea str. Marian 

Cristescu şi str. Drăguşin Deleanu, Sector 2, Bucureşti şi trecerea 

acestuia din domeniul privat al municipiului Bucureşti în domeniul 

public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 

Local Sector 2, cu destinaŃia „teren de sport şi anexe”, potrivit 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă transmiterea terenului prevăzut la 

articolul 1 din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, în 

vederea împrejmuirii şi realizării investiŃiei cu destinaŃia „teren de 

sport şi anexe”. 

 (2) Predarea - primirea terenului se va face pe bază de 

proces - verbal încheiat între Consiliul Local al Sectorului 2 şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 - 

Bucureşti. 
 

 Art.3 Se împuterniceşte Directorul General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 să efectueze demersurile necesare 

înscrierii acestor bunuri în evidenŃele cadastrale, conform art. 46 
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din Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată. 
 

 Art.4. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită. 
 

 Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 86 

Bucureşti, 11.08.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2011; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului 

general al Sectorului 2  la 30.06.2011; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
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modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun al MAI şi al MFP nr.244/2651/2010 pentru 

aprobarea metodologiilor de aplicarea prevederilor art.14 alin.(7), 

ale art.57 alin.(21) şi ale art.761 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

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

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

  

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă contul de  execuŃie al bugetului general  al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2011, conform 

anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Oficial al Municipiului Bucureşti” .  
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  (2) – Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 87 

Bucureşti, 11.08.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011; 

 Analizând: 

 - Raportul întocmit de DirecŃia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti 

aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 

Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
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modificările  şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun nr.163/540/23/2009 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.143/2011 privind repartizarea pe bugetele sectoarelor 

municipiului Bucureşti a unor sume din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susŃinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susŃinerea proiectelor 

de infrastructură ce necesită cofinanŃare locală pe anul 2011; 

- Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.144/2011 privind decontarea cheltuielilor efectuate pentru 

referendumul local stabilit pentru 26 iunie 2011; 

- Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti nr.40052/15.07.2011; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

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

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

  

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011 se  rectifică şi se stabileşte conform 

anexei nr.1 , astfel: 

 

- venituri    –    846.356 mii lei 

- cheltuieli – 1.036.922 mii lei;  

- deficit -   190.566 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2011 (anexa nr.2), se rectifică şi se stabileşte la: 

- venituri  la suma de 802.301 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare – 589.923 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 213.008 mii lei (din 

care 134.407 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

- cheltuieli la suma de 990.413 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 587.905 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare  - 402.508 mii lei; 

- excedent secŃiunea funcŃionare - 1.388 mii lei rezultat 

ca diferenŃă între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile 

de învăŃământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului 

comun MAI şi MFP nr.7/57/2011 modificat prin Ordinul 

nr.35/825/2011; 
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- deficit secŃiunea dezvoltare – 189.500 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.2 din 

H.C.L.S.2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2011. 

   

 Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 990.413 mii 

lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, 

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 

- 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.3; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1 ;2.1.2.2.1.1;  2.1.2.2.2; 2.1.2.2.3; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1;  2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a;  2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 - 

2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 

2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2-2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 

2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

2.1.4.2.2; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-2.1.9 la 

prezenta hotărâre . 

 

 Art.4 Se aprobã rectificarea cheltuielilor finanŃate din 

împrumuturi externe şi interne în anul 2010 la suma de 10.525 

mii lei,  conform  anexelor nr. 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 

3.1.2 la prezenta hotărâre, prin modificarea următoarelor  

programe : 

 

- programe finanŃate din credite externe– 5.271 mii lei: 
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� 2.108 mii lei – pentru programul de extindere reŃele de apă 

şi canalizare în sectorul 2, din care : 492 mii lei – alimentări cu 

apă şi 1.616  mii lei pentru canalizare ; 

 

Celelalte programe rămân nemodificate. 

 

 Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii şi 

subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 

2011, conform anexelor nr. . 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1-4.1.1.1.2.3; 4.1.1.1.3; 4.1.1.1.4; 

4.1.2; 4.1.2.1, astfel : 

- Total venituri  în sumă de 37.140 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   –  27.635 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 9.505 mii lei (din 

care 1.809 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 39.594 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 27.635 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare  - 11.959 mii lei; 

� deficit secŃiunea dezvoltare – 2.454 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.5 din 

H.C.L.S.2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2011. 

 

 Art.6 Se aprobã rectificarea programului de investiŃii al 

Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 2011, 
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conform anexelor nr. 5; 5.1 – 5.88  Ordonatorii de  credite vor 

derula programul de investiŃii pe anul 2011 cu respectarea 

prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2011. 

 

 Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor 

multianuale finanŃate din bugetul general al Sectorului 2, conform 

anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează 

aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament 

şi credite bugetare în limitele prevăzute în  programul de investiŃii 

şi în anexa nr.6  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.8 Se aprobã Sinteza proiectelor finanŃate din bugetul 

general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanŃate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare (titlul 56) - conform anexelor  8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-

8.1.1.2; 8.1.2; 8.1.2.1 - 8.1.2.3; 8.2; 8.2.1- 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2;   

9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 - 9.1.2.1; 9.1.2.3; 9.2; 9.2.1 - 

9.2.3; 9.2.3.1; 9.2.3.2. 

 Art.9 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din 

bugetul local al Sectorului 2 Bucureşti pentru derularea 

programului multianual de creştere a performanŃei energetice a 

blocurilor de locuit cu sumele  virate cu această destinaŃie de la 

bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naŃional. 

 

 Art.10 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.2 2.1.3; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1;  2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 
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2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.3.4; 2.1.4; 2.1.4.1; 

2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2 ; 2.1.4.2.2 ; 2.1.5 ; 2.1.5.1 ; 

2.1.5.1.1. ; 2.1.6 ; 2.1.7 ; 2.1.9 ; 5; 5.1; 5.69; 5.70; 5.81-5.83; 

5.86-.87; 6 -8 ; 8.1 ; 9 ; 9.1 la prezenta hotărâre modifică  

anexele  nr.  1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.2; 2.1.2 ; 

2.1.2.1 ; 2.1.2.1.1 ; 2.1.2.2 ; 2.1.2.2.1 ; 2.1.2.2.1.1 ; 2.1.2.2.1.2 ; 

2.1.3 ; 2.1.3.1 ; 2.1.3.1.1 ; 2.1.3.2 ; 2.1.3.2.1 ; 2.1.4 ; 2.1.4.1 ; 

2.1.4.1.1 ; 2.1.5-2.1.7 ; 3 ; 3.1 ;  3.6 ; 6.13 ; 3.17 ; 3.118 ; 3.119 ; 

3.120 ; 3.121 ;  4-6 ; 6.1 ; 7 ; 7.1 din HCLS2 nr.68/2011  privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011.    

 

 Art.11 Anexele nr. 2.1.1.1.3 ; 2.1.1.2 ; 2.1.2 ; 2.1.2.2 ; 

2.1.2.2.1 ; 2.1.2.2.1.1 ; 2.1.3.1 ; 2.1.3.1.1 ; 2.1.3.1.1.1;  

2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 

2.1.3.1.4 - 2.1.3.1.5; 2.1.3.4 ; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 

2.1.3.4.7; 2.1.4.1.1; 2.1.8; . 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.2; 5.2; 5.3; 5.5-5.20; 5.22 – 5.39; 

5.41; 5.42; 5.71; 5.75 la prezenta hotărâre modifică  anexele nr. 

2.1.1.1.2 ; 2.1.1.2 ; 2.1.1.2.1 ; 2.1.2 ; 2.1.2.1 ; 2.1.2.1.1 ; 

2.1.2.1.1.1 ; 2.1.3.1 ; 2.1.3.1.1 ; 2.1.3.1.1.1 ; 2.1.3.1.1.1.1 ; 

2.1.3.1.1.1.1.a ; 2.1.3.1.2 ; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.5 ; 2.1.3.1.3 ; 

2.1.3.1.4 ; 2.1.3.3 ; 2.1.3.3.1 – 2.1.3.3.6 ; 2.1.3.3.1.6 ; 2.1.3.3.7 ; 

2.1.4.1.1 ; 2.1.8 ; 3 ; 3.1 ; 3.1.1 ; 3.1.1.1 ; 3.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.2 ; 

3.1.1.1.2.1 ; 4.2 ; 4.4 ; 4.67 ; 4.132-4.136 ; 4.165 – 4.167 ; 

4.176 ; 4.186 ; 4.188 ; 4.235 ; 4.238 ; 4.243 ; 4.249 ; 4.251 ; 

4.294 – 4.314 ; 4.316 ; 4.317 ; 4.318 ; 4.322 ; 4.320 ; 4.356 ; 
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4.355 din HCLS2 nr.48/2011  privind rectificarea bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.    

 

 Art.12 Anexele nr. 2.1.1.2.3 ; 2.1.2.1 ; 2.1.2.2.2 ; 2.1.2.2.3 ; 

2.1.3.1.1.1.2 ; 2.1.3.1.1.1.2.a ; 2.1.3.1.2.6 ; 2.1.3.1.3 ; 2.1.3.3.2, 

2.1.4.2.1 ; 2.1.5.1.2 ; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2 ; 

4.1.1.1.2.1 ; 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 ; 4.1.1.1.4 ; 4.1.2 ; 4.1.2.1 ; 

5.21 ; 5.40 ; 5.43-5.68 ;5.72-5.74 ; 5.79 ; 5.80 : 5.88; 8.1.1 ; 

8.1.1.1 ; 8.1.1.2 ; 8.1.2 ; 8.1.2.1 -8.1.2.3 ; 8.2 ; 8.2.1 ; 8.2.3 ; 

8.2.3.1 : 8.2.3.2 ; 9.1.1 ; 9.1.1.1 ; 9.1.1.2 ; 9.1.2 ; 9.1.2.1- 

9.1.2.3 ; 92.1 ; 9.2.3 ; 9.2.3.1 ; 9.2.3.2 ; la prezenta hotărâre 

modifică anexele nr.  2.1.1.1.3 ; 2.1.2.1 ; 2.1.2.2.2 ; 2.1.2.2.3 ; 

2.1.3.1.1.1.2 ; 2.1.3.1.1.1.2.a ; 2.1.3.1.2.9 ; 2.1.3.1.3 ; 2.1.3.3.3 ; 

2.1.4.2.1 ; 2.1.5.1.2 ; 3 ; 3.1 ; 3.1.1 ; 3.1.1.1 ; 3.1.1.2 ; 3.1.3 ; 

4.1.1.1.2.1 ; 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 ; 4.1.1.1.4 ; 4.1.2 ; 4.1.2.1 ; 

5.341 ; 5.373 ; 5.375 -5.377 ; 5.379 – 5.400 ; 5.408 ; 5.409 ; 

5.401 ; 8.1.1 ; 8.1.1.1 ; 8.1.1.2 ; 8.1.2 ; 8.1.2.1 -8.1.2.3 ; 8.5 ; 

8.6 ; 8.4 ; 8.4.2 ; 8.4.3 ; 9.1.1 ; 9.1.1.1 ; 9.1.1.2 ; 9.1.2 ; 9.1.2.1 -

9.1.2.3 ; 9.6 ; 9.4 ; 9.4.2 ; 9.4.3 din HCLS2 nr.12/2011  privind 

aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011. 

 

 Art.13 Anexele nr.  2.1.1.2.2 ; 8.2.2 ; 9.2 ; 9.2.2 la prezenta 

hotărâre vin în completarea prevederilor HCLS2 nr.12/2011  

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011. 
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 Art.14 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de 

cult din Sectorul 2. Sumele aprobate pentru unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi 

pe centrele de execuŃie bugetară de către ordonatorul principal 

de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul 

DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2.  

 

 Art.15 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a 

bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2011, ca urmare a 

modificãrilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.16 Anexele nr. 1; 2; 2.1;  22.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 

2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 – 2.1.1.2.3; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1 ;2.1.2.2.1.1;  2.1.2.2.2; 2.1.2.2.3; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.3.1.1; 

2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a;  2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 - 

2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 

2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2-2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 

2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

2.1.4.2.2; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.5.1.2; 2.1.6-2.1.9;  3; 3.1 ; 



61 
 

3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2; 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1-4.1.1.1.2.3; 4.1.1.1.3; 4.1.1.1.4; 

4.1.2; 4.1.2.1; 5; 5.1 – 5.88 ; 6-8 ; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 

8.1.2; 8.1.2.1 - 8.1.2.3; 8.2; 8.2.1- 8.2.3; 8.2.3.1; 8.2.3.2;  9; 9.1; 

9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 - 9.1.2.1; 9.1.2.3; 9.2; 9.2.1 - 9.2.3; 

9.2.3.1; 9.2.3.2   fac parte integrantã din prezenta hotãrâre . 

 

 Art.17 (1) - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti” .  

 (2) – Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 88 

Bucureşti, 11.08.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism  

pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Rapoartele de specialitate prezentate de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Rapoartele de informare şi consultare a publicului 

înregistrate sub nr. 49917/04.08.2011 ale Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2; 
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- Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menŃionate în anexele nr. 1 şi 2 din prezenta hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 19 ianuarie 

2011; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 7/2011 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 

31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare 

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 

privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi 

aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

de către Consiliul Local Sector 2; 
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- art. 32, art. 37 şi art. 56 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată 

şi completată prin O.U.G. nr.7/2011; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi 

„Rapoartele informării şi consultării publicului” prevăzute în 

anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta  hotărâre, 

cuprinzând în total 9 poziŃii. 

 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de urbanism 

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

 (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexe 

reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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  Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor fizice 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 89 

Bucureşti, 11.08.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 
privind înfiinŃarea de pieŃe volante pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

înfiinŃarea de pieŃe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 51081/09.08.2011 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- OrdonanŃa Guvernului României nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr.333/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.R. 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaŃă; 

- Hotărârea Guvernului României nr.348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.340/2010 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2011; 

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă înfiinŃarea de pieŃe volante pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe terenurile proprietate 

publică sau privată a Municipiului Bucureşti aflate în 
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administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti cât şi pe terenurile aparŃinând persoanelor fizice / 

juridice interesate. 

 (2) CondiŃiile de aprobare şi modelul avizului de funcŃionare 

sunt prevăzute în anexele nr.1 şi 2 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 (1) Amplasamentele pentru pieŃe volante cât şi 

perioada de funcŃionare a acestora se vor stabili de către 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Avizul de funcŃionare al pieŃelor volante prevăzut în 

anexa nr. 2 va fi emis de către Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti numai după îndeplinirea cumulativă a 

condiŃiilor de aprobare prevăzute în anexa nr.1.  

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 90 

Bucureşti, 11.08.201 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2011 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru înfiinŃarea de pieŃe volante pe raza teritoriului 

administrativ al sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

MUNICIPIUL  BUCUREŞTIPRIMĂRIA  SECTORULUI  2 

- certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau 

certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului 

ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- planuri cadastrale scara 1:2000, 1:500 şi 1:200 în cazuri 

speciale, unde se va marca suprafaŃa ocupată în metri pătraŃi, 

fără stânjenirea circulaŃiei pietonale; 

- program de funcŃionare: 1000 - 2200; 

- aviz DirecŃia de Sănătate Publică; 

- asigurare minim 2 grupuri sanitare ecologice; 

- contract salubrizare; 

- nu se vor executa lucrări definitive pe suprafaŃa ocupată de 

piaŃa volantă; unde este cazul, se pot monta umbrele, copertine 

mobile; 

- se va menŃine curăŃenia şi se va întreŃine zona verde 

limitrofă; 

- plata taxei pentru utilizarea domeniului public se va achita 

anticipat pe perioada de valabilitate a avizului de amplasament. 
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 Avizul de funcŃionare poate fi prelungit, cu condiŃia achitării 

anticipate a taxei de ocupare a domeniului public, pentru 

perioada pentru care se solicită prelungirea. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 90/2011 

 

 

AVIZ DE FUNCłIONARE  NR.     /                

 

 Ca urmare a cererii nr. …………/.......... adresate de 

………………………., cu domiciliul/sediul în judeŃul 

........municipiul/oraşul/comuna ………………. sectorul … strada  

………………………  nr. …  bloc … , scara … , et. … ,  ap. …,  

 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

………………… privind înfiinŃarea de pieŃe volante pe raza 

teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

se 

 

AVIZEAZA: 

 

Amplasarea unei pieŃe volante cu o suprafaŃă de …… mp pe o 

durată de amplasare ………………………………., cu achitarea 

taxei de ocupare a domeniului public anticipat, în str. 

……………………… nr. …….. 

 

în următoarele condiŃii: cu menŃinerea curăŃeniei spaŃiului limitrof, 

fără executare de lucrări definitive, asigurarea unei circulaŃii 

pietonale de min. 2,0 m, cu asigurarea liniştii locatarilor, cu 

respectarea normelor sanitare în vigoare.  
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Taxa de ocupare a domeniului public în valoare de  

………………. lei/mp/zi a fost achitată cu chitanŃa nr. 

...................................................   din  .................................... 

  

 DocumentaŃia tehnică şi avizele prezentate fac parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 Nerespectarea condiŃiilor menŃionate în avizul de 

funcŃionare atrage sancŃionarea titularului conform cadrului legal. 

În caz de abateri repetate, prezentul aviz îşi pierde valabilitatea. 

În această situaŃie, DirecŃia Urbanism şi Gestionare Teritoriu, la 

propunerea agenŃilor constatatori ai administraŃiei locale, va 

notifica titularul avizului de funcŃionare. 

 

PRIMAR, 

Neculai OnŃanu 

SECETAR, 

Toma Şutru 

ARHITECT ŞEF, 

Arh. Bogdan Pârvanu 

 

 Prezentul aviz a fost comunicat direct/ prin poştă la data de 

………………………. 

 

 

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT: 

1. Să achite taxele de ocupare a domeniului public anticipat; 

2. Să respecte condiŃiile impuse de utilizare a amplasamentului, 

precum şi de protecŃie a mediului; 
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3. Să respecte conditiile impuse in aviz şi în Hotărâre; 

4. În cazul dezafectării, să anunŃe Primăria Sectorului 2, taxa 

lunii respective nefiind returnată. 

Cod SUAT : AFPV 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 



75 
 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 11.08.2011; 

 Analizând: 

- Propunerea consilierilor locali din cadrul Consiliului 

Local Sector 2, pentru ca doamna consilier Peter Alexandrina să 

fie desemnată preşedinte de şedinŃă pentru şedinŃa extraordinară 

din data de 11.08.2011, astfel cum a fost consemnată în procesul 

- verbal al şedinŃei; 

- Raportul de specialitate nr. 52910/12.08.2011 prezentat 

de către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucuresti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din 

OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 

673/2002; 
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 În temeiul art. 35 coroborat cu art. 45 alin. (2) precum şi art. 

81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Doamna Peter Alexandrina, consilier local din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

se alege preşedinte de şedinŃă pentru şedinŃa extraordinară din 

data de 11.08.2011. 

 Art.2.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 91 

Bucureşti, 11.08.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 11.08.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului” Dezvoltarea Competențțțțelor 

personalului Didactic șșșși didactic auxiliar de conducere din 

sistemul de învățțțțământ preuniversitar - COMPENDIU” șșșși 

deschiderii conturilor de venituri necesare derulării 

activităŃilor prevăzute în Contractul de finanŃare nr. 

POSDRU/87/1.3/S/63650 
 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr.1678/02.08.2011 al Biroului 

Proiecte cu Finantare InternaŃională; 

� Cererea nr. 1468/14.07.2011 a Școlii Superioare Comerciale 

„Nicolae Krețulescu”, înregistrată la Primaria Sectorului 3 

Bucureşti sub nr. 31970/14.07.2011; 

� Contractul de finanŃare nr. POSDRU/87/1.3/S/63650; 

� Actul adițional Nr. 1 – la acordul de parteneriat a proiectului 

propus la finanŃare; 

� O.M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 

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

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

locală, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul ”Dezvoltarea Competențelor 

personalului Didactic și didactic auxiliar de conducere din 

sistemul de învățământ preuniversitar - COMPENDIU”. 

Art.2. Se aprobă deschiderea conturilor de venituri necesare 

derulării activităŃilor prevăzute în contractul de finanŃare nr. 

POSDRU/87/1.3/S/63650. 

Art.3. Direcția Învățământ – Cultură, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională și DirecŃia Economică din cadrul Primăriei 

sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

NR. 111 

DIN 08.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management 

pentru Casa de Cultură a Sectorului 3,  

precum șșșși desemnarea componențțțței comisiei de concurs  

șșșși a celei de soluțțțționare a contestațțțțiilor 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5130/01.08.2011 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

- H.C.L.S 3 nr. 91/28.07.2011 privind organizarea și 

desfășurarea concursului de proiecte de management pentru 

Casa de Cultură Sector 3; 

- Prevederile OUG nr. 189/2008, privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 1301/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 

de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-

cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de 



82 
 

activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru 

contractele de management; 

- Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înființarea, 

organizarea și desfășurarea activității asezamintelor culturale; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. h şi j din 

Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, completată 

şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management pentru Casa de Cultură 

a Sectorului 3, conform anexei 1 ce face parte integrantă din 

prezenta. 

Art.2  Se aprobă numărul de membri în comisia de concurs şi a 

celei de soluŃionare a contestaŃiior în vederea organizării 

concursului de proiecte de management pentru Casa de Cultură 

a Sectorului 3, conform anexei 1 ce face parte integrantă din 

prezenta. 

Art. 3 Casa de Cultură a Sectorului 3 și serviciile de specialitate 

din cadrul Primăriei Sectorului 3 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data afişării la 
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sediul Primăriei Sector 3 din Bucureşti, str. Parfumului nr.2-4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

NR. 112 

DIN 08.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  

al Sectorului 3 nr. 108/2005, referitoare la aprobarea  

tarifelor minime pentru închirierea spaŃiilor/terenurilor 

excedentare, aferente unităŃilor de învăŃământ,  

a caietului de sarcini, a instrucŃiunilor,  

a contractului şi a convenŃiei cadru,  

având ca obiect acestea 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 5092/29.07.2011 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură; 

- Prevederile legilor în baza cărora a fost promovat proiectul 

de hotărâre: 

o Legea nr. 1 din 05.01.2011 a educaŃiei naŃionale, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10.01.2011 – art. 112; 

o Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

o Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în 
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Monitorul Oficial, partea I nr. 927 din 23 decembrie 2003, privind 

Codul Fiscal; 

o Legea nr. 174 din 17 mai 2004, pentru aprobarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 mai 2004; 

o Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, publicată în Monitorul 

Oficial, partea I nr. 448 din 24 noiembrie 1998, privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

În temeiul art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea nr. 

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifele pentru închirierea 

spaŃiilor/terenurilor excedentare din cadrul unităŃilor de 

învăŃământ, tarife prevăzute în anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul şi DirecŃia de ÎnvăŃământ-Cultură se 

împuternicesc, pentru închirierea spaŃiilor/terenurilor excedentare 

aferente unităŃilor de învăŃământ prin licitaŃii publice şi să aducă la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

NR. 113 

DIN 08.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind demararea procedurilor de elaborare a proiectului de 

politici publice locale Planul Local pentru Eficiențțțță 

Energetică 2020 al Sectorului 3 Bucureșșșști (PLEEn 2020) 

în cadrul proiectului PATRES 
 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 5632/24.08.2011al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională/Manager Public; 

� Programul Intelligent Energy – Europe (IEE) 2007-2013; 

� Decizia (CE) nr. 1.639/2006 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 Octombrie2006 de stabilire a Programului 

Cadru de Competitivitate și Inovare (2007-2013); 

� Hotărârea Guvernului nr.1460/2008 pentru aprobarea 

Strategiei naŃionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-

2020-2030; 

� Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea 

Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 

� Raportul comisiei de administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor. 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1. Se aprobă implicarea Consiliului Local al Sectorului 3 

București în proiectul PATRES - Public Administration Training 

and coaching on Renewable Energy Sources. 

Art.2. Se aprobă demararea procedurilor de elaboare a 

proiectului de politici publice locale Planul Local pentru Eficiență 

Energetică 2020 al Sectorului 3 București (PLEEn 2020) în 

vederea îndeplinirii ciclului de politici publice și adoptarea 

acestuia. 

Art.3. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, Managerul Public și toate celelalte structuri din 

cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 

 CONTRASMENEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

 

NR. 114 

DIN 31.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri şi teren 

solicitată de către FUNDAłIA UMANITARĂ” HEALTH AID 

ROMANIA” pentru imobilul situat în Bucureşti str. Nicolae 

Pascu nr.8, bl.3, sc.2, ap.32, Sector 3 pentru anul 2011 

 

Avand în vedere: 

- Raportul de specialitate nt.28223/23.08.2011 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3;  

- Adresa nr.44192/09.08.2011 a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

- Cererea şi actele depuse de FundaŃia Umanitară „HEALTH 

AID ROMANIA” la DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 

înregistrate cu nr. 21862/07.07.2011;  

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

- Raportul comisiei administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

În conformitate cu prevederile art. 285 alin (1), lit c) din Legea 

571/2003 privind Codul Fiscal si art. 125 alin. (2) lit. e din O.G. nr. 
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92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren 

în cuantum de 9,053.00 lei plus accesoriile aferente, calculate 

până la data intrării în vigoare a hotărrii consiliului local, pentru 

imobilul situat în Bucureşti str. Nicolae Pascu nr.8, bl.3, sc.2, 

ap.32, Sector 3 pentru anul 2011  

Art.2. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

NR. 115 

DIN 31.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economică aferentă 

unor obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.5690/26.08.2011 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură; 

- Prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei 

naŃionale; 

- Raportul Comisiilor de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice; 

- Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, activităŃi specifice, culturale, 

culte, sport şi tineret; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
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finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

 În temeiul art. 45, alin. 1, si art. 81, alin. 2, lit. i, din Legea 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă documentaŃia tehnico - economică aferentă 

unor obiective de investiŃii la unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de pe raza Sectorului 3, conform Anexei nr. I care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

ei la sediul Primăriei Sectorului 3, din Str. Parfumului, nr. 2 – 4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

NR. 116 

DIN 31.08.2011 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice aferente 

obiectivului de investițțțții:” Extinderea creșșșșei Titan II, cu un 

corp de clădire nou S+P+2E, str. Pictor Gheorghe Tăttărescu 

nr. 10, Sector 3” 

 

Având în vedere. 

- Raportul de specialitate nr.1142/22.08.2011 al Creșei Titan II; 

- Raportul Comisiilor de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), si art. 81, alin. (2), lit. i, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1. Se aprobă documentaŃia tehnico - economică aferentă 

obiectivului de investiții” Extinderea creșei Titan II, cu un corp de 

clădire nou S+P+2E, str. Pictor Gheorghe Tattarescu nr. 10, 

Sector 3”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Primarul Sectorului 3 şi Creșa Titan II vor lua măsuri de 

aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

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

ei la sediul Primăriei Sectorului 3, din Str. Parfumului, nr. 2 – 4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASMENEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 

NR. 117 

DIN 31.08.2011 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea completării Anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3 nr. 22/2005, astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

106/2007 

 

Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 46505/24.08.2011 al D.G.A.S.P.C. 

Sector 3. 

- H.C.L.S.3 nr. 22/24.02.2005 privind aprobarea înfiinŃării 

Centrelor de Zi pentru copii de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 în parteneriat cu 

Şcolile Generale de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S.3 nr. 106/25.10.2007 privind modificarea şi completarea 

Anexei I la Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 22/2005; 

- H.C.L.S.3 nr. 149/2009 privind completarea Anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 22/2005, astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 106/2007; 

- Prevederile art. 107-108, art. 111 şi art. 121-123 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 
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- H.C.L.S.3 nr.58/2004 privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, activităŃi specifice, culturale, 

culte, sport şi tineret; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apararea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

protecŃia copilului, relaŃii cu sindicatele, ONG-uri, agenŃi 

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media. 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 3 nr. 22/2005 astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea nr. 106/2007 şi completată prin Hotărârea nr. 

149/2009, conform Anexei prezentei hotărâri. 

Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri, încheind în acest sens convenŃie de colaborare cu 

şcolile de pe raza sectorului 3 în care funcŃionează centre de zi, 
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cu încadrare în sumele bugetare alocate anual. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 

 CONTRASMENEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

 

NR. 118 

DIN 31.08.2011 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3  
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice de 
avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru închidere terasă la 

Centrul de îngrijire şi asistenŃă “Casa Soarelui”, 

Str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3 
 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.46729/25.08.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. i), lit. n) din Legea nr. 

215/2001 (republicată) privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă documentaŃia tehnico – economică de avizare a 

lucrărilor de intervenŃie pentru închidere terasă, la Centrul de 

îngrijire şi asistenŃă “Casa Soarelui” situat în Bucuresti, str. Marin 
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Pazon nr. 2B, Sector 3, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 119 

DIN 31.08.2011 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L.S. 3 nr.104/2011 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5763/30.08.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3; 

 Avizul comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism, 

 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat 

prin HCGMB nr.269/21/12/2000 şi prelungit prin HCGMB 

nr.324/17/11/2010; 

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

din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 3 

nr.104/2011, se modifică şi va avea următorul conŃinut: 

„Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

“locuinŃă P+1E-2E” pe Strada Drumeagului nr.73, pe un teren în 

suprafaŃă de 652,00m.P., proprietate persoane fizice/juridice în 

conformitate cu plan reglementari anexat parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local 

Sector 3 nr.223/2010 rămân neschimbate. 

 Art.3. Primarul Sectorului 3 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

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

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

4, sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

NR. 120 

DIN 31.08.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 3 nr.8/2011, privind aprobarea utilizării, în anul 

2011, a excedentului bugetar ca sursă de finanŃare a 

cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.5672/25.08.2011 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii  

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

modificările şi completările ulterioare  

- Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe. 

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

din Legea nr.215/2001 - republicată, privind AdministraŃia Publică 

Locală, 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

Local Sector 3 nr.8/2011, privind aprobarea utilizării, în anul 

2011, a excedentului bugetar ca sursă de finanŃare a cheltuielilor 

secŃiunii de dezvoltare. 
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Art.2. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii 

AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate din Primăria 

Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

la sediul Primariei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4, sector 

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 121 

DIN 31.08.2011 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2011 
 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 5671/25.08.2011al DirecŃiei 

Economice, privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 

2011 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe.  

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

din Legea nr.215/2001 - republicată, privind AdministraŃia Publică 

Locală, 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Bugetul local al Sectorului 3 pe anul 2011, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.80/2011, se rectifică prin 

majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 19.450,49 mii 

lei. 

Art.2. Veniturile Bugetului local al Sectorului 3 se stabilesc în 

sumă de 684.729,89 mii lei, în structură conform anexei nr.11/01 

care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în 

sumă de 752.729.89 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele 
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prevăzute, conform anexelor 11/01 si 11/05, care fac parte din 

prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei sinteză a 

cheltuielilor de investiŃii, din care: credite bugetare în sumă de 

229.672,88 mii lei şi credite de angajament în sumă de 62.613,18 

mii lei, conform anexei nr.11/07 care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre.  

Art.5. Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii se majorează cu 1.866,12 mii lei, 

devenind 39.564,29 mii lei, conform anexei nr.11/02 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii 

AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate din cadrul 

Primăriei Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

NR. 122 

DIN 31.08.2011 

Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind contractarea unei finanŃări rambursabile interne 

pentru lucrări de InvestiŃii de interes local 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5674/25.08.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr.5673/25.08.2011 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii; 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico – sociale, 

buget finanŃe; 

- prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale 

H.G.nr.9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

art.45 alin. (2) lit. b), art.63 alin. (1) lit. c) si alin. 4) lit. c), art.81, 

alin.2) lit d), precum si ale art.115 alin. (1) lit b), alin. (3), (5) si (6) 

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

 łinând seama de prevederile art.41, alin. (4) din Legea 
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nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 łinând seama de prevederile art.942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii, 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 3, anterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanŃări 

rambursabile interne în valoare de 235.000.000 lei, cu o 

maturitate de 10 ani. 
 

Art.2. - Contractarea şi garantarea finanŃării rambursabile 

prevăzute la art.1 se face pentru realizarea unor investiŃii publice 

de interes local, prevăzute în anexa la prezenta. 
 

Art.3. - Din bugetul local al Consiliului Local Sector 3 se asigură 

integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
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b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art.1. 
 

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 

ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe pagina 

de internet a Consiliului Local Sector 3 – Primăria Sector 3 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate în 

valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 3; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plaŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza în prima decadă 

a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancŃiunile 

prevăzute de lege. 
 

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul Sectorului 3. 
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Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

Secretarului Primariei Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului Sectorului 3 şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunostinŃa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucuresti, precum şi pe pagina de internet 

www.sector3primarie.ro. 

 

Art.7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4, 

sector 3. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

NR. 123 

DIN 31.08.2011  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea la, Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naŃional” 
 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 207/30.08.2011 al DirecŃiei 

Economice Serviciul Administrativ; 

- Ordinul nr. 772/2011 al Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru 

aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naŃional; 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanŃe; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si art. 81 alin.4 din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, completată şi 

modificată, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă participarea la, Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naŃional”. 
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Art.2. – Se aprobă casarea celor 3 (trei) autovehicule uzate, 

cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre şi care face parte 

integrantă din aceasta, aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 3 

şi valorificarea acestora prin, Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naŃional”. 

Art.3. – Folosirea primelor de casare obŃinute în urma valorificării 

acestor autovehicule prin, Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naŃional”, finanŃare în valoare totală de 11.400 lei, 

pentru acoperirea parŃială a preŃului de achiziŃie a autoturismului 

nou cuprins în lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 3, diferenŃa 

de 28.600 lei fiind asigurată şi susŃinută de bugetul local. 

Art.4. – Primarul Sectorului 3, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii şi AchiziŃii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art.5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2–4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASMENEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

NR. 124 

DIN 31.08.2011 

Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru anul 2011 al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală 

Sector 3 conform H.C.L.S. nr.198/22.12.2010 
 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr.996/30.08.2011al Biroului 

Organizare Resurse Umane; 

• prevederile art.11 alin. (2) din Ordinul nr.7660/2006 privind 

aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.155/2010 a poliŃiei locale; 

• Prevederile H.G. nr.1.332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei 

locale; 

• prevederile H.C.L.S.3 nr.90/28.07.2011 privind 

reorganizarea PoliŃiei Locale Sector3 în DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală Sector 3 a Municipiului Bucureşti 

• Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.81 alin. (2) lit. 
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“h” din Legea nr.215/2001 republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală, cu modificările şi competările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 - Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice pe anul 2011 pentru DirecŃia Generală de PoliŃie Locală 

Sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 – DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 3 prin 

compartimentele de specialitate va lua măsuri de ducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

Sector 3 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASMENEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

 

NR. 125 

DIN 31.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii „Lucrări de construcŃii , de fundaŃii 

şi de îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - alei, accese, 

parcări şi drumuri în parcul Orăşelul Copiilor, parcul Lumea 

Copiilor precum şi în zonele adiacente acestora". 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr.802/ 5.08.2011. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) şi art. 81, alin. 4, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.102/08.08.2011 



117 
 

Anexa 

la HCLS4 nr. 102/08.08.2011 

 

Obiective de investiŃii 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv Valoare 

execuŃie din 

SF mii lei(cu 

TVA) 

   

   

   

1 Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi îmbrăcare a 

drumurilor din sectorul 4 - alei, accese, parcări şi 

drumuri în parcul Orăşelul Copiilor, parcul Lumea 

copiilor precum şi în zonele adiacente acestora 

9.936,23 

 TOTAL 9.936,23 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii „Lucrări de amenajare terenuri/zone 

verzi adiacente unor imobile din sectorul 4 contract 

subsecvent 3". 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr.803/ 8.08.2011. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) şi art. 81, alin. 4, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 103/08.08.2011 
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Anexa  

la HCLS 4 nr. 103/08.08.2011 

 

Obiective de investiŃii 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv Valoare execuŃie din SF 

mii lei(cu TVA) 

   

   

   

1 Lucrări de amenajare terenuri/zone 

verzi adiacente unor imobile din sectorul 4 

-contract subsecvent 3 

24.558.026,39 

 TOTAL 24.558.026,39 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea rectificării bugetului local  

al Sectorului 4 pe anul 2011 
 

Consiliul Local al Sectorului 4;  

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului / Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al 

sectorului 4 pe anul 2011, nr. P / 6 /1 / 3086 / 03.08.2011 al 

DirecŃiei Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale şi a modificărilor 

ulterioare; 

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

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

republicată: 

Hotărăşte: 

 

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

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

astfel: 
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• Bugetul local în sumă de 502.105,00 mii lei, conform anexei nr. 

1, 

 

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

la valoarea de 502.105,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local la venituri şi 

cheltuieli; 

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice; 

- Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice 

generale; 

- Anexa 1.4 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie; 

- Anexa 1.5 - capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi 

dezvoltare publică; 

- Anexa 1.6 - capitol bugetar 74.02 - ProtecŃia mediului; 

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 84.02 - Străzi; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 

51.02.01.03P conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 

54.02.50 Alte servicii publice generale conform anexei 1.3.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art 5. Se aprobă bugetul Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03P ÎntreŃinere grădini publice, conform anexei: 1.4.1; 

1.4.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 6. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor, conform 

anexei: 1.5.1; 1.5.1.1., care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art 7. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.05.01 - Alimentare cu apă, conform anexei: 1.5.2; 1.5.2.1., 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 8. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

74.02.05.01 - Salubritate, conform anexei: 1.6.1; 1.6.1.1., care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 9. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02.06 

- Canalizare şi tratare apelor reziduale, conform anexei: 1.6.2; 

1.6.2.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 10. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 

Străzi, conform anexei: 1.7,1; 1.7.1.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
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 Art 11. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011 

pentru capitolul 84.07. - Transporturi, conform anexei: 1.8, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03.03 - 

Străzi, conform anexei: 1.8.1., care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aproba Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate în 

subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 2. Lista de investiŃii a Sectorului 4 în valoare de 

75.897,91 mii lei; 

- anexa nr. 3. Lista de investiŃi a A.D.P. Sector 4 în valoare de 

3.568 mii lei 

  

 Art. 14 S aprobă anexele: 

� Anexa nr. 4 – Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole şi 

subcapitole pe anul 2011; 

� Anexa nr. 5 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe pe anul 2011; 

  

 Art. 15. Se aprobă Lista creditelor de angajament pentru 

anul 2011, după cum urmează: 
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- anexa nr. 6 cap. 67.02 Lucrări de amenajare terenuri, zone 

verzi adiacente imobilelor din sectorul 4 - Contract subsecvent nr. 

3 ; 

- anexa nr. 7 cap. 84.02 Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi de 

îmbrăcare a drumurilor din Sectorul 4 - Contract subsecvent 21; 

 

 Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

instituŃiile publice implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente – Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data 08.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 104/08.08.2011 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al  

Sectorului 4 pe anul 2011 

 
 Consiliul Local al Sectorului 4;  

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al 

sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/6/1/3397/30.08.2011 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale şi a modificărilor 

ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Hotărăşte: 

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

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

astfel: 
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• Bugetul local în sumă de 519.505,00 mii lei, conform anexei 

nr. 1, 

 

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

la valoarea de 519.505,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

- Anexa 1.1- capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat pe 

cheltuieli; 

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - AutorităŃi publice ; 

- Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice 

generale; 

- Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

- Anexa 1.5 - capitol bugetar 60.02. - Apărare; 

- Anexa 1.6 - capitol bugetar 61.02. - Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională; 

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 65.02. - învăŃământ; 

- Anexa 1.8 - capitol bugetar 67.02. - Cultură, Recreere, Religie 

- Anexa 1.9 - capitol bugetar 68.02. - Asigurări şi AsistenŃă 

Socială 

- Anexa 1.10- capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe, servicii şi 

Dezvoltare Publică; 

- Anexa 1.11- capitol bugetar 74.02. - ProtecŃia Mediului 

- Anexa 1.12- capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii în sumă de 

11.799,00 mii lei, conform Anexei 1.13, - capitol bugetar 70.10.50 

- AdministraŃia PieŃelor - Sector 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiilor publice finanŃate parŃial din venituri proprii, conform 

anexei nr. 1.14, 1.14.1, 1.14.1.1, 1.14.1.2, 1.14.2, 1.14.2.1, - 

capitol bugetar 65.10 A.S.L.G, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 

51.02.01. conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aproba bugetul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 

1.2.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.031, 

conform anexei 1.2.1.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art. 8. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 

51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre ; 
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 Art. 9. Se aprobă bugetul Fond de rezerva bugetara la 

dispoziŃia autorităŃilor locale, capitolul 54.02.05, conform anexei 

1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform 

anexei 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul Alte servicii publice generale, 

capitolul 54.02.50, conform anexei 1.3.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul Dobânzi, capitolul 55.02, 

conform anexei 1.4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Centrul militar, capitolul 

60.02.02, conform anexei 1.5.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul Politia locala sector 4, capitolul 

61.02.03, conform anexei 1.6.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre 
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 Art. 15. Se aprobă bugetul ProtecŃia civila şi protecŃia 

contra incendiilor, capitolul 61.02.05, conform anexei 1.6.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 16. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 

1.7, din care: 

• Anexa nr. 1.7.1 - cap 65.02.03 - Centralizator  

• Anexa nr. 1.7.1.1 - cap 65.02.03.01 ASLG 1  

• Anexa nr. 1.7.1.2 - cap 65.02.03.02 ASLG 2  

• Anexa nr. 1.7.1.3 - cap 65.02.03 US 1 UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.7.1.4 - cap 65.02.03 US 2 UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.7.2 - cap 65.02.04 - Centralizator  

• Anexa nr. 1.7.2.1 - cap 65.02.04.02 ASLG 2  

• Anexa nr. 1.7.2.2 - cap 65.02.04 US 2 UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.7.3 - cap 65.02.07 - Centralizator Anexa nr. 1.7.3.1 - 

cap 65.02.07.04 - ÎnvăŃământ special  

• Anexa nr. 1.7.3.2 - cap 65.02.07.04 ASLG  

• Anexa nr. 1.7.3.3 - cap 65.02.07.04 US 

 

 Art. 17. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.03. -Servicii culturale, conform anexei 1.8.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.03.30 -Centrul cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, 
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conform anexei 1.8.1.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 19. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05. -Servicii recreative şi sportive, conform anexei 1.8.2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 20. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05.03A -AdministraŃia domeniului public Sector 4, conform 

anexei 1.8.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 21. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05.03P -întreŃinere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, 

conform anexei 1.8.2.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 22. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei, 

conform anexei 1.8.2.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 Art 23. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1, 

subcapitolul 68.02:041 AsistenŃă socială acordată persoanelor în 

vârsta, conform anexei: 1.9.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 24. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

68.02.06.01 -Sprijin financiar la constituirea familiei, conform 

anexei 1.9.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 25. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

68.02.12 -Centrul medico - social Sf. Luca, conform anexei 1.9.3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 26. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia, Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 

1.9.4; 1.9.4.1; 1.9.4.2; 1.9.4.3; 1.9.4.4; 1.9.4.5; care fac parte 

integranta din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 27. Se aprobă bugetul centralizator, pentru capitolul 

70.02.03 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 

1.10.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 28. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor, conform 

anexei: 1.10.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art 29. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.03.30 BS - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor - Buget de 

stat, conform anexei: 1.10.1.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art 30. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.05 - Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice, conform 

anexei: 1.10.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 31. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.05.01 -Alimentare cu apă, conform anexei: 1.10.2.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 32. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.06 - Iluminat public şi electrificări rurale, conform anexei: 

1.10.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 33. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.10.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 34. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

74.02.05 – Salubritate şi gestiunea deşeurilor, conform anexei: 

1.11.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art 35. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

74.02.05.01 -Salubritate, conform anexei: 1.11.1.1., care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art 36. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

74.02.06 - Canalizare şi tratarea apelor reziduale, conform 

anexei: 1.11.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 37. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 

Străzi, conform anexei: 1.12.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 38. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate în 

subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexele nr. 2, Lista de investiŃii a Sectorului 4, în valoare de 

90.597,912 mii lei; 

- anexele nr. 3; 3.1 Lista de investiŃii a AdministraŃia domeniului 

public Sector 4, în valoare de 3.755,00 mii lei; 

- anexele nr. 4; 4.1, Lista de investiŃii a A.S.L.G. Sector 4, în 

valoare de 13.758,06 mii lei; 

- anexa nr. 5.; 5.1 Lista de InvestiŃii a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃie a Copilului Sector 4, în valoare de 

11.155,00 mii lei; 

- anexa nr. 6; 6.1, Lista de InvestiŃii a DirecŃiei de Administrare 

a PieŃelor Sector 4, în valoare de 41.667,00 mii lei din care: 

- credite bancare, în valoare de 38.266,00 mii lei; 

- surse proprii, în valoare de 3.401,00 mii lei; 
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 Art. 39. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 şi 11/3, 

respectiv: 

> Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general al unităŃii 

administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

> Formularul 11/1 - Anexa nr 2 - Bugetul local detaliat la Venituri 

pe capitole şi subcapitole pe anul 2011; 

> Formularul 11/1 - Anexa nr 3 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe 

capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul 

local) 

> Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituŃiilor publice şi 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii detaliat 

la Venituri pe capitole şi subcapitole pe anul 2011; 

> Formularul 11/2 - Anexa nr 5 - Bugetul instituŃiilor publice şi 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii detaliat 

la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2011; 

> Formularul 11/2 - Anexa nr 4.1 - Bugetul instituŃiilor publice 

şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

detaliat la Venituri pe capitole şi subcapfe^=pe anul 2011 - pentru 

AdministraŃia PieŃelor - cap 70.10.50; 

> Formularul 11/2 - Anexa nr 5.1 - Bugetul instituŃiilor publice 

şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii 

detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 

2011 - pentru AdministraŃia PieŃelor - cap 70.10.50; 

 

 Art. 40. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 
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Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

instituŃiile publice implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente - Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 105/31.08.2011 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentaŃiilor şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii „Lucrări de construcŃii, 

de fundaŃii şi îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 -contract 

subsecvent 22" şi "Parcaje publice supraetajate". 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr.834/ 18.08.2011. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) şi art. 81, alin. 4, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană şi 

DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 106/31.08.2011 
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Anexa 

la HCL S4 nr. 106/ 31.08.2011 

 

Obiective de investiŃii 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv Valoare execuŃie din 

SF mii lei 

1 Modernizare sistem rutier strada 

Pogoanele-contract subsecvent 22 

4.636,51 

2 ReparaŃii sistem rutier strada Râul Mara, 

nr. 8 -contract subsecvent 22 

149,65 

3 ReparaŃii sistem rutier strada Padeşu, nr. 

20 , bl. 3E - contract subsecvent 22 

51,26 

4 ReparaŃii sistem rutier strada MărŃişor - 

contract subsecvent 22 

2.244,67 

5 Reabilitare sistem rutier strada Inului - 

contract subsecvent 22 

110,80 

6 Reabilitare sistem rutier strada 

Vestitorului-contract subsecvent 22 

262,94 

7 Reabilitare sistem rutier strada Grigore 

Vodă-contract subsecvent 22 

746,10 

8 Reabilitare sistem rutier intrarea Baba 

Voica-contract subsecvent 22 

70,74 

9 ReparaŃii sistem rutier alei adiacente şi 

parcaje aferente Parc orăşelul copiilor - 

830,63 
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contract subsecvent 22 

1

0 

Parcaje publice supraetajate, simple 

P+2E , aleea NiculiŃel nr.4 , str. Uioara , 

nr.FN, str. ReşiŃa, nr. 16, str. Alunişului, 

nr. FN 

38.499,04 

1

1 

Parcaje publice supraetajate, simple 

P+2E , şos. Berceni nr.39 , aleea 

Tomeşti nr.9, str. MoldoviŃa nr. 16, str. 

Aliorului nr. FN 

38.594,27 

1

2 

Parcaje publice supraetajate, dublă 

P+2E, bdul Tineretului nr. FN 

12.785,94 

 TOTAL 98.982,54 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivul de investiŃii „Amenajare Parcul Orăşelul Copiilor şi zona 

de agrement adiacentă,, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr.885/ 26.08.2011. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) şi art. 81, alin. 4, din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană şi 

DirecŃia Economică vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 107/31.08.2011 
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Anexa 

 la HCLS4 nr. 107/31.08.2011 

 

Obiective de investiŃii 

 

Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv Valoare execuŃie din 

SF mii lei (cu TVA) 

 

 

1 

Amenajare Parc Orăşelul 

Copiilor şi zona de 

agrement adiacentă 

 

 

31.557.66 

 TOTAL 31,557.66 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 

+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Ocupare a FuncŃiilor Publice 

pentru anul 2011 al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sector 4 Bucureşti 

 

 łinând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/ 2212 / 

26.08.2011, întocmit de DirecŃia Resurse Umane precum şi de 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(l) şi art.81 alin.(2) lit. e 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei se aprobă Planul de Ocupare a 

FuncŃiilor Publice pentru anul 2011 al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 
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 Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 şi 

Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 108/31.08.2011 

 



146 
 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 108/31.08.2011 
FuncŃia publică 

Nr. maxim 

de funcŃii 

publice 

Nr. de 

funcŃii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcŃii 

publice 

vacante 

Nr.maxim 

de funcŃii 

publice care 

vor fi 

infintate 

Nr. maxim de 

funcŃii publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcŃii 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim 

de funcŃii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim 

de funcŃii 

publice 

care vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

secretar al consiliului local 1 1 0      

director general în cadrul 

aparatului propriu al autorităŃilor 

administraŃiei publice locale 

0 0 0      

director in cadrul aparatului 

propriu al autorităŃilor 

administraŃiei publice locale 

11 8 3   3   

director adjunct in cadrul 

aparatului propriu al autorităŃilor 

administraŃiei publice locale 

0 0 0      

şef serviciu 19 13 6   3   

şef birou 3 1 2   2   

Total categoria funcŃionari publici 

de conducere 

34 23 11   8  0 
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auditor clasa I grad profesional 

asistent 

4 0 4      

auditor clasa I grad profesional 

principal 

4 4 0      

auditor clasa I grad profesional 

superior 

0 0 0   4   

consilier juridic clasa I grad 

profesional debutant 

1 1 0      

consilier juridic clasa I grad 

profesional asistent 

5 4 1      

consilier juridic clasa I grad 

profesional principal 

5 5 0   2   

consilier juridic clasa I grad 

profesional superior 

1 1 0   3   

consilier clasa I grad profesional 

debutant 

0 0 0      

consilier clasa I grad profesional 

asistent 

64 59 5  3   1 

consilier clasa I grad profesional 

principal 

52 50 2   10   

consilier clasa I grad profesional 

superior 

60 59 1  2 12   

Total funcŃii publice clasa I 192 183 9  5 31  1 

referent de specialitate clasa II 0 0 0      
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grad profesional asistent 

referent de specialitate clasa II 
grad profesional principal 

1 1 0      

referent de specialitate clasa II 
grad profesional superior 

5 5 0      

Total funcŃii publice clasa II 6 6 0  0 0  0 

referent clasa III grad profesional 

debutant 

1 1 0     1 

referent clasa III grad profesional 

asistent 

16 15 1      

referent clasa III grad profesional 

principal 

10 9 1   5  1 

referent clasa III grad profesional 

superior 

51 50 1  6 4   

Total funcŃii pulice clasa III 78 75 3  9  2 

Totai funcŃii publice execuŃie 276 264 12  11 40  3 

Total funcŃii publice 310 287 23  11 48  3 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea în Sistemul National Electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.) 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4;  

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul 

de specialitate al DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. 

1838/25.08.2011; 

- Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului României 

nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naŃional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul 

bancar; 

- Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al sectorului 4. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă înregistrarea Sectorului 4 în Sistemul 

NaŃional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor 

utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.); 
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 Art. 2. Pentru utilizarea sistemului de plată a impozitelor şi 

taxelor locale utilizând cârdul bancar prin intermediul internetului, 

comisioanele percepute vor fi de maxim 1% şi vor fi suportate din 

bugetul local al Sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 109/31.08.2011 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea schimbării sediului AdministraŃiei Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 în locaŃia din B-dul Metalurgiei nr. 

89, Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 227/26.08.2011 

întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4  

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (3) si art. 81 alin. (2) lit. 

"j" şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului AdministraŃiei 

Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 din Str. Aleea Mirea 

Mioara Luiza nr. 1 A, Sector 4, Bucureşti, în spaŃiul etajului 3, 

corpul A al Colegiului Tehnic "Miron Nicolescu", situat în B-dul 

Metalurgiei nr. 89, Sector 4. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, 

împreună cu AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 

4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 110/31.08.2011 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. 28/31.01.2011 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi al Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. 
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 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Nu se aprobă completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 4 nr.28 / 31.01.2011 la art.l cu următorul 

aliniat: P.U.D astfel aprobat se extinde şi terenului în 

suprafaŃă 195 mp. de la adresa poştală din str. Jirului nr. 3, 

propus spre concesionare pentru edificare noi locuinŃe P+2E 

şi locuinŃă + anexe P+E. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 111/31.08.2011 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. 
+(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării anexei aprobată prin HCL 

Sector 4 nr. 60/30.06.2010 

 

 În termenul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin (4) lit. b), ale 

art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit c) şi alin (4) lit. c), precum şi ale 

art. 115 alin. (1) lit b), alin (3), (5) şi (6) din Legea administraŃiei 

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

completările ulterioare. 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 

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

completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 

9/2007, privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
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actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare . 

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

Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul Civil, referitoare la contracte sau convenŃii. 

 Luând act de : 

a) Expunerea de motive prezentată de către Primarul 

Sectorului 4, în calitate de iniŃiator; 

b) Raportul DirecŃiei de Dezvoltare Urbană din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 

886/26.08.2011; 

c) Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

privind aprobarea modificării anexei aprobată prin H.C.L. Sector 4 

nr. 60/30.06.2010 

 

 Art.1. Se modifică anexa de la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 nr. 60/30.06.2010, conform anexei 1 la prezenta care 

face parte integrantă din această hotărâre 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 nr23/25.02.2010 rămân nemodificate 
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 Art. 3. Secretarul Sectorului 4, DirecŃia de Dezvoltare 

Urbană şi DirecŃia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 112/31.08.2011 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
Sumar 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării  

Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli   

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  

pe anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi 

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 

6; 

    łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, ale 

Deciziei nr. 24/12.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate, ale Deciziei nr. 23/12.01.2011 privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2011, ale Ordinului 

comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi ministrului 

finanŃelor publice nr. 35/825/21.02.2011  privind aprobarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului 

consolidat al unităŃii administrativ teritoriale pe anul 2011 precum 
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şi ale H.G. nr. 649/22.06.2011 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor 

cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanŃarea unor 

obiective de investiŃii ale unităŃilor administrativ-teritoriale; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi al art. 81 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 în sumă de 

773.281,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 705.065,00 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu 

Anexele nr. 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2011  în sumă de 90.186,00 mii lei 

la cheltuieli şi la venituri în sumă de 83.480,00 mii lei, conform 

Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele nr. 2, 1, 1a 

şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 în sumă de 



163 
 

26.351,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform 

Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele nr. 2, 1, 

1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 114 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinŃe 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, 

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative; 

Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 

privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată 

şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinŃe 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, 

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .  

Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în 

soluŃionarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în 

termen de 7 zile de la afişarea listei. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de 

analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul 

Reglementare şi Repartizare SpaŃii Locative vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.:  115 

Data: 30.08.2011 
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                                                                                                                                                   ANEXA 

                                                                                                              la H.C.L.S. 6 nr. 115/30.08.2011 

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINłE ANL, MIŞCAREA A II A 

 
Nr. 
Crt. 

Nume şi 
Prenume 

Nr. şi data 
registratură 

Punctajul 
total 

Punctajul 
SL 

Data 
naşterii 

Nr. camere 
repartizate 

1. SÂMBOTIN 
MIHAELA 

429/20.09.2006 45 17 16.09.1976 2 CAMERE 

2. ROŞCA 
CONSTANTIN-
DANIEL 

61621/19.09.2006 41 17 27.01.1979 GARSONIERĂ 

3. DUGULAN 
IULIANA 

1796/10.10.2006 41 17 08.08.1977 GARSONIERĂ 

4. CĂLĂRAŞU 
ELENA-
ANDREEA 

1194/13.10.2006 41 17 18.02.1979 GARSONIERĂ 

5. MARIN ANA-
MARIA 

2814/23.10.2006 41 17 13.03.1981 GARSONIERĂ 

6. DUICAN 
DANIEL-

3218/25.10.2006 41 17 09.11.1975 GARSONIERĂ 
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NICUŞOR 
7. SPÎNU MIRELA-

CORNELIA 
3483/30.10.2006 41 17 07.11.1978 GARSONIERĂ 

8. BRÎNZEA 
CONSTANTIN 

4312/08.11.2006 41 17 01.03.1981 GARSONIERĂ 

9. HABĂRĂ 
GEORGIANA 

5606/22.11.2006 41 17 22.08.1984 GARSONIERĂ 

10. MĂRUNłELU 
FLORENTINA 

6645/06.12.2006 41 17 04.11.1982 GARSONIERĂ 

11. BOGDAN 
NICOLAE 

958/16.01.2007 41 17 29.04.1976 GARSONIERĂ 
 
 

12. MITOIU 
RODICA 

1447/22.01.2007 41 17 29.06.1973 GARSONIERĂ 

13. MOTOC 
VERONICA 

1693/23.01.2007 41 17 25.02.1982 GARSONIERĂ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai Sorin Din 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2011 din bugetul 

local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  a proiectului 

„Centrul medico-social” cu componenta „Cabinet stomatologic şi 

Radiologie Dentară”– Şos. VirtuŃii nr.148, Sector 6, de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA  

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

        łinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 134/30.06.2010 prin care Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia AHAVA în 

vederea realizării proiectului de interes public “ Centrul medico-

social” cu cele două componente “Cabinet stomatologic” şi 

“Cabinet oftalmologic”; 
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- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

-  O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- Legea nr.17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

       În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. (2), lit. d), n) şi q) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1: Se aprobă derularea şi finanŃarea în anul 2011 din 

bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului 

„Centrul medico-social” cu componenta „Cabinet stomatologic şi 

Radiologie Dentară”– Şos. VirtuŃii nr.148, Sector 6, de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA în limita sumei de 

1.440.105 lei conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art. 2: (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2)Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 116 

Data: 30.08.2011 

 

 



171 
 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anii 2011, 2012 

 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  a 

proiectului  Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane 

cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”   

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

łinând seama de: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Anexa 1 pct. 2.2. din Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru 

aprobarea Nomenclatorului instituŃiilor de asistenŃă socială şi a 

structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, 
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precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2 lit. a) pct. 5. din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004 

privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. (2), lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în anii 2011, 

2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a 

proiectului Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane 

cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”  în limita sumei de 13.803 mii 

lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 să 
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încheie la notariat, în formă autentică, contractul de închiriere ce 

priveşte terenul situat în Bucureşti,  Strada Drumul Mânăstirea 

Văratec nr. 1-5, Sector 6, pe care se va construi Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap 

Neuropsihic “Uverturii”. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 117 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

 pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”   
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

łinând seama de: 

- Prevederile art. 2 lit. a) pct. 5. din Anexa 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. (2), lit. d) şi i) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiŃii Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 118 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind 

înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, stabilirea componenŃei acesteia şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcŃionare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al  DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere : 

- H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinŃarea Comisiei de 

Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea 

componenŃei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – 

CADRU de organizare şi funcŃionare a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

- Prevederile art.13 din OrdonanŃa Guvernului nr.14/2003 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru 
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Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 

cu cele ale  art. 8 alin. (1) şi (2) din Anexa la H.G. nr. 430/2008 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcŃionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 

- Adresa FundaŃiei Estuar nr. 2020/13.07.2011 înregistrată la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 cu nr. A/12427/13.07.2011; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 

art. 81, alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 

privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, stabilirea componenŃei acesteia şi aprobarea 

REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcŃionare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în sensul  
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că se înlocuieşte Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010, 

cu Anexa, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 

30/25.02.2010 privind înfiinŃarea Comisie de Evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenŃei acesteia 

şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap rămân neschimbate  

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 119 

Data: 30.08.2011 
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                                                     ANEXĂ 

   la H.C.L.S. 6 nr. 119/30.08.2011 

 

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Sector 6 are următoare componenŃă:  

 

Preşedinte: 

 

- Marian Octavian łiripa – medic specialist medicină 

generală; 

 

Membrii : 

- Miruna Constantinescu  - medic specialist medicină de 

familie, DirecŃia de Sănătate Publică, 

 

- Mariana Armean - reprezentant al FundaŃiei Estuar; 

 

 - Ilie Mariana  - psiholog; 

 

 - Alina Loredana Simion – asistent social. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai Dorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 3/27.01.2011 pentru 

suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiul Bucureşti 

a contravalorii gratuităŃilor pentru transportul în  

comun de suprafaŃă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei  

de acordare a acestora 

 

           Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al  DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere : 

- H.C.L. Sector 6 nr. 3/27.01.2011 pentru suportarea din bugetul 

local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a contravalorii 

gratuităŃilor pentru transportul în comun de suprafaŃă şi cu 

metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea 

metodologiei de acordare a acestora; 

- Prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul nr. A/11181/23.06.2011 întocmit de către DirecŃia 

ProtecŃie Socială – Serviciul PrestaŃii Sociale din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

ale art. 81, alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 3/27.01.2011  

pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiul 

Bucureşti a contravalorii gratuităŃilor pentru transportul în comun 

de suprafaŃă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora, în 

sensul că se înlocuieşte Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 

3/27.01.2011  cu Anexa, care face  parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 
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Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 

3/27.01.20101  pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiul Bucureşti a contravalorii gratuităŃilor pentru 

transportul în comun de suprafaŃă şi cu metroul pentru beneficiarii 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de 

acordare a acestora rămân neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 120 

Data: 30.08.2011 
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                                                      ANEXĂ 

                                                    la H.C.L.S.6 nr. 120/30.08.2011 

 

METODOLOGIA DE ACORDARE A LEGITIMAłIILOR DE 

CĂLĂTORIE  DE TRANSPORT URBAN CU MIJLOACE DE 

TRANSPORT ÎN COMUN DE SUPRAFAłĂ ŞI A 

ABONAMENULUI LUNAR CU 62 CĂLĂTORII CU METROUL 

BENEFICIARILOR LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECłIA 

ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU 

HANDICAP 

1. BENEFICIARI: 

Beneficiază de gratuitate privind transportul cu mijloacele 

de transport în comun de suprafaŃă şi metroul următoarele 

categorii de persoane:  

a) persoanele cu handicap grav şi accentuat; 

b) însoŃitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenŃa 

acestora; 

c) însoŃitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenŃa 

acestora; 

d) însoŃitorii adulŃilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, 

în prezenŃa acestora, pe baza anchetei sociale; 

e) asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

f) asistenŃii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat.  
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Nu beneficiază de această gratuitate următoarele categorii 

de persoane: 

- persoanele cu handicap nedeplasabile. 

Copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani 

beneficiază de gratuitate, abonamentul lunar se acordându-se 

însoŃitorilor acestora. 

 

2.PERIOADA DE ACORDARE: 

 

La acordarea abonamentelor lunare cu 62 călătorii cu 

metroul, precum şi a legitimaŃiilor de călătorie cu mjloacele de 

transport în comun de suprafaŃă se va Ńine cont de valabilitatea 

certificatului de încadrare în grad de handicap, a actului de 

identitate, a contractului individual de muncă a asistentului 

personal, respectiv a asistentului personal profesionist. 

De menŃionat că abonamentul lunar cu 62 calatorii are 

valabilitate 30 zile de la data primei validări, fără depăşirea 

termenului de valabilitate înscris pe respectivul abonament. 

Persoanele cu handicap posesoare de certificate de 

încadrare în grad de handicap a căror valabilitate este pe termen 

nelimitat (permanent) beneficiază de legitimaŃii de călătorie pe 

mijloacele de transport urban de suprafaŃă valabile 12 luni de la 

data ridicării acesteia, cu posibilitatea reînoirii legitimaŃiei de 

călătorie la cererea beneficiarului. 

Persoanele cu handicap care au domiciliul pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului 6, posesoare de certificate de 
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handicap, beneficiază de gratuitate la transportul urban cu 

mijloacele de transport în comun de suprafaŃă pe durata de 

valabilitate a buletinului de identitate, dar nu mai mult de 12 luni.” 

Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă 

localitate şi reşedinŃa pe raza teritorială a Sectorului 6, aflate în 

evidenŃa D.G.A.S.P.C. Sector 6, beneficiază de gratuitatea 

transportului urban cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul, pe durata valabilităŃii vizei de reşedinŃă. 

Abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum 

şi legitimaŃiile de călătorie cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă se acordă la cererea şi numai în prezenŃa 

beneficiarului, conform propriilor nevoi de deplasare. În ceea ce 

priveşte abonamentul lunar cu 62 călătorii cu metroul, nu se 

acordă mai mult de un abonament pe o lună calendaristică. 

La solicitarea unui abonament sau legitimaŃie nouă, 

beneficiarul va prezenta în mod obligatoriu precedentul 

abonament, respectiv legitimaŃie de călătorie cu mijloacele de 

transport în comun de suprafaŃă. 

AsistenŃii personali, precum şi însoŃitorii persoanelor cu 

handicap primesc câte un abonament lunar distinct (tot cu 62 

călătorii), cu menŃiunea înscrierii din partea DGASPC sector 6 a 

numelui acestora, respectiv cu aplicarea unei ştampile cu 

înscrisul “InsoŃitor.Valabilă numai în prezenŃa persoanei cu 

handicap”. 
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3. CUANTUMUL GRATUITĂłII: 

 

 Cuantumul gratuităŃii nu poate depaşi lunar costul unui 

abonament pe toate liniile, stabilit anual prin Hotărâre a 

Consiliului General a Municipiului Bucureşti, respectiv al unui 

abonament lunar cu 62 călătorii, la tariful în vigoare, în ceea ce 

priveşte transportul cu metroul.   

 D.G.A.S.P.C. Sector 6 va achita S.C.T.M.B. METROREX 

S.A. şi RATB contravaloarea unui abonament lunar cu 62 călătorii 

cu metroul, respectiv contravaloarea unei legitimaŃii de transport 

cu mjloacele de transport in comun de suprafaŃă, pentru 

categoriile de beneficiari prevăzute de lege, contravaloarea a 

două abonamente lunare cu 62 călătorii, respective legitimaŃii de 

călătorie pentru categoriile care beneficiază de însoŃitor, iar 

pentru copiii cu vârsta până la 5 ani care beneficiază de însoŃitor, 

se va achita contravaloarea unui singur abonament cu 62 

călătorii, respectiv legitimaŃie de călătorie de transport cu 

mjloacele de transport în comun de suprafaŃă. 

 

4. MODALITATEA DE ACORDARE: 

 

 Pentru a beneficia de prevederile art. 23 din Legea nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, categoriile de persoane prevăzute de lege  trebuie să 

se prezinte la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, la sediul din Dr. Sării 
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nr.2, cu actul de identitate în original şi să completeze o cerere 

tip. Abonamentele lunare cu 62 călătorii, precum si legitimaŃiile de 

călătorie de transport cu mjloacele de transport in comun de 

suprafaŃă. se eliberează de către Serviciul PrestaŃii Sociale şi 

FacilităŃi. 

 

5. OBLIGAłIILE BENEFICIARILOR 

 

� PrezenŃa beneficiarului la solicitarea legitimaŃiei de călătorie, 

precum şi a abonamentului lunar cu 62 călătorii este obligatorie. 

Acesta nu va fi acordat familiei sau împuternicitului legal. 

� Abonamentul lunar cu 62 călătorii pentru o nouă lună 

calendaristică va fi acordat numai cu condiŃia prezentării 

precedentului abonament. 

� În cazul pierderii, furtului legitimaŃiei de transport/ 

abonamentului de transport cu metroul, la solicitarea scrisă a 

beneficiarului, i se va elibera acestuia, la momentul prezentării la 

sediul D.G.A.S.P.C. sector 6, un nou abonament lunar cu 62 de 

călătorii, numai după prezentarea anunŃului de pierdere efectuat 

într-un cotidian de presă. 

� ÎnsoŃitorii copiilor/persoanelor cu handicap au obligaŃia de a 

utiliza abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum şi 

legitimaŃiile de transport cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă numai în prezenŃa acestora. In cazul în care organele 

de control constată că însoŃitorul utilizează 

legitimaŃia/abonamentul fără a fi prezentă persoana cu handicap, 



188 
 

acesta va fi obligat să achite contravaloarea abonamentului/ 

legitimaŃiei pentru însoŃitor de la data eliberării abonementului/ 

legitimaŃiei până la data constatării contravenŃiei. 

� Categoriile de beneficiari prevăzute de lege, inclusiv familia 

sau reprezentantul legal ai acestora au obligaŃia, potrivit Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, de a aduce la cunoştinŃa direcŃiilor generale de 

asistenŃă socială şi protecŃia copilului, în termen de 48 ore de la 

luarea la cunoştinŃă, orice modificare cu privire la gradul de 

handicap, domiciliu sau reşedinŃă, starea materială şi alte situaŃii 

de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de legitimaŃii de călătorie gratuite pentru 

transportul public de suprafaŃă pentru angajaŃii DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 care prin 

natura atribuŃiilor de serviciu desfăşoară activităŃi ce presupun 

deplasarea în teren  

 

           Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector  6, precum şi referatul cu nr. 

D/11649/2011 al Serviciului Resurse Umane din cadrul aceleaşi 

direcŃii; 

 Având în vedere raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza art. 37 şi 42 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art. 40 alin. (2) şi ale art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu art. 2 din Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 167/2010 pentru abrogarea Hotărârii 
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C.G.M.B. nr. 36/1999 privind acordarea dreptului la transport 

gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafaŃă, pentru 

unele categorii de persoane, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă dreptul la legitimaŃii de călătorie gratuite 

pentru transportul public de suprafaŃă pentru angajaŃii DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 care 

prin natura atribuŃiilor de serviciu desfăşoară activităŃi ce 

presupun deplasarea în teren. 

Art. 2. Contravaloarea legitimaŃiilor de călătorie pentru 

transportul public de suprafaŃă va fi suportată din bugetul local al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti. 

Art. 3. Se împuterniceşte Directorul General al  DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, să 

încheie convenŃia cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti în 

baza căreia se vor efectua eliberarea legitimaŃiilor şi decontarea 

sumelor pentru titlurile de călătorie. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 121 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 95/2005 aşa cum a fost modificată de Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 56/2010 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 239/2001 

privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti, cele ale H.C.G.M.B. nr. 

51/2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti precum şi prevederile 

H.C.G.M.B. nr. 76/26.04.2005; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 81 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexelor nr. 1 şi 9 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005 privind 

delimitarea terenurilor referitoare la pieŃe şi complexe 

agroalimentare aflate în administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6 transmise conform H.C.G.M.B. nr. 239/2001 aşa cum a 

fost modificată de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

56/2010, conform Anexelor nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 95/2005 aşa cum a fost modificată de Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 56/2010 rămân neschimbate. 

  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 122 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

45/2011 privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne în 

valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro)  

ce vor fi contractate de către AdministraŃia PieŃelor Sector 6 în 

vederea finalizării investiŃiilor pentru modernizarea sau 

reamenajarea pieŃelor Drumul Taberei, Valea IalomiŃei  

şi Chilia Veche 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 Bucureşti 

şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

- Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiului Local 

Sector 6; 

- Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al 

AdministraŃiei PieŃelor Sectorului 6 Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 70/2011; 

łinând cont de prevederile capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

art. 81 alin. (2) lit. d) şi lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

45/2011 privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne în 

valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) 

ce vor fi contractate de către AdministraŃia PieŃelor Sector 6 în 

vederea finalizării investiŃiilor pentru modernizarea sau 

reamenajarea pieŃelor Drumul Taberei, Valea IalomiŃei şi Chilia 

Veche, se modifică şi va avea următorul conŃinut: „Hotărâre 

privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne în valoare 

totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi 

contractate de către AdministraŃia PieŃelor Sector 6 în vederea 

efectuării investiŃiilor pentru modernizarea sau reamenajarea 

pieŃelor Drumul Taberei, Valea IalomiŃei şi Chilia Veche”. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 45/2011 rămân neschimbate. 
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Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 123 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2011  

din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti   

a componentei “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCłIONAL 

BUBURUZA MICĂ” în cadrul proiectului “ CENTRUL PILOT 

SOCIAL MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat 

de DirecŃia Generală de  AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

        łinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 298/29.10.2010 prin care Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia AHAVA în 

vederea realizării proiectului de interes public “ Centrul Pilot 

Social MultifuncŃional Buburuza Mare”; 
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- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de 

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

-  O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completarile ulterioare;   

- Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

           În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

ale art. 81 alin. (2), lit. d), n) şi q) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în anul 2011 din 

bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  a  

componentei “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCłIONAL 

BUBURUZA MICĂ” în cadrul proiectului “CENTRUL PILOT 

SOCIAL MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA în limita sumei de 

3.103.890 lei conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



200 
 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 124 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor de selecŃie a asociaŃiilor  
de proprietari şi a modelului de contract de mandat  

în vederea implementării programului multianual 

de reabilitare termică 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6;  
łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia InvestiŃii; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu: 

- O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normele metodologice din 19 martie 2009 de aplicare a 

O.U.G. nr. 18/2009  privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe;  

- Art. 136 - 171 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

łinând cont de prevederile: 
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- H.C.L.S. 6 nr. 2/2010 privind aprobarea de către 

Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern 

de la Banca Europeană de InvestiŃii în vederea asigurării finanŃării 

programului multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 de 

blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

- H.C.L.S. 6 nr. 53/2009 pentru aprobarea programului 

multianual de investiŃii privind reabilitarea termică a 300 de 

blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 

2011 şi 2012, cu modificările ulterioare; 

- H.C.L.S. 6 nr. 43/24.03.2011 privind preluarea parŃială 

sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenŃie 

corespunzătoare cotei de 20% ce revine AsociaŃiilor de proprietari 

şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea 

recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 

20% conform O.U.G. nr. 18/2009; 

          În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă criteriile de selecŃie în vederea stabilirii 

ordinii de prioritate a asociaŃiilor de proprietari pentru 

implementarea programului multianual de reabilitare termică, în 

baza analizei efectuate la nivelul Primăriei Sectorului 6 şi 

aprobate de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 
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după cum urmează: 

a) Constituirea parŃială în avans a contribuŃiei de 20%, 

aferentă lucrărilor de intervenŃie, ce revine AsociaŃiei de 

Proprietari – pondere 60%. 

b) Data înscrierii AsociaŃiei de Proprietari în Programul local 

privind creşterea eficienŃei energetice a blocurilor – pondere 40%. 

Art. 2. Se aprobă modelul Contractului de Mandat, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 6 să aprobe 

prin dispoziŃie lista blocurilor ce vor intra în programul de 

reabilitare termică, pe baza propunerilor comisiei special 

constituite în acest scop. Propunerile comisiei vor respecta 

criteriile stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administratorul Public, 

DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Economică şi DirecŃia Gospodărie 

Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 125 

Data: 30.08.2011 
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                                                        ANEXĂ 

LA H.C.L.S. nr. 125/30.08.2011 

 

CONTRACT DE MANDAT 

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

 

 

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile 

Codului Civil, ale art. 10 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 

nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor 

de locuinŃe, în baza înştiinŃării Primarului Sectorului 6 nr. ...... din 

data ...... şi a Hotărârii adunării generale a  proprietarilor 

................................... nr.  .............. din data ........... . 

 

Prezentul contract se încheie între următoarele părŃi: 

 

1. Primăria Sector 6 cu sediul în localitatea Bucureşti, Calea 

Plevnei nr. 147-149, telefon 021.529.84.33, fax 021.529.84.46, 

reprezentată de D-nul Cristian Constantin Poteraş, Primar, în 

calitate de mandatar, 

 

şi 

 

2. AsociaŃia de proprietari................... cu sediul în localitatea 

............... , judeŃul/sectorul ................ , str. ..........................., nr. 
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........................., Bloc ................... , telefon ..........................., fax 

....................................., cont IBAN ............................................., 

deschis la .........................................., cod fiscal ........................., 

reprezentată prin Dl/Dna .................................., în calitate de 

Preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate  tip ........ 

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

...................., domiciliat în (localitatea) ...................... , 

str......................................, nr. ................, bloc ........................, 

scara .................., etaj....................., apartament..............., 

sector/judeŃ ..................., fiul lui .......................... şi al 

.......................... , cod numeric personal ...................................... 

în calitate de mandant. 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

 

Nr. ............. din data ............... 
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CAPITOLUL I 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art. 1 – Obiectul prezentului contract îl constituie 

mandatarea de către asociaŃia de proprietari (mandant), 

beneficiar al investiŃiei, a coordonatorului local (mandatar) să 

stabilească şi să efectueze în numele şi pentru mandant, cu titlu 

gratuit, măsurile şi acŃiunile ce se impun în condiŃiile şi cu 

respectarea prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe. 

 

CAPITOLUL II 

OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTANTE 

 

 Art. 2. – ObligaŃiile mandatarului (coordonator local) sunt 

următoarele: 

a) să elaboreze documentaŃia de atribuire a contractelor de 

proiectare şi execuŃie a lucrărilor de intervenŃie; 

b) să organizeze procedurile de achiziŃie publică, să semneze şi 

să gestioneze contractele de achiziŃie publică pentru prestarea 

serviciilor de proiectare şi execuŃie a lucrărilor de intervenŃie; 

c) să asigure întocmirea documentaŃiei de avizare pentru lucrările 

de intervenŃie şi să supună aprobării, conform legii, indicatorii 

tehnico-economici pentru lucrările de intervenŃie; 
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d) să notifice mandantului documentaŃia de avizare pentru 

lucrările de intervenŃie şi indicatorii tehnico-economici care stau la 

baza completării contractului de mandat, prin act adiŃional, cu 

valorile şi durata lucrărilor de intervenŃie şi sumele aferente 

cotelor de participare ale celor două părŃi. 

e) să transmită mandantului actul adiŃional la prezentul contract 

de mandat cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenŃie, cota 

parte ce revine mandantului pentru executarea lucrărilor şi durata 

de execuŃie a lucrărilor de intervenŃie. 

f) să contracteze executarea lucrărilor de intervenŃie după 

semnarea actului adiŃional la contractul de mandat. 

g) să emită certificatul de urbanism, autorizaŃia de construire şi 

ordinul de începere a lucrărilor; 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

 

Nr. ............. din data ............... 
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h) să organizeze recepŃia la terminarea lucrărilor şi recepŃia finală 

după expirarea garanŃiei de bună execuŃie; 

i) să predea mandantului documentaŃia legală pentru completarea 

CărŃii tehnice a construcŃiei; 

j) să deschidă un cont separat în numele unităŃii administrativ-

teritoriale la unităŃile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru 

finanŃarea execuŃiei lucrărilor de intervenŃie, în condiŃiile legii; 

k) să efectueze plata lucrărilor de intervenŃie executate, în cotele 

şi în condiŃiile prevăzute de OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 

nr. 18/2009, conform documentelor de plată; 

l) să solicite mandantului virarea sumei aferente părŃii ce îi revine, 

pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate. 

m) să desfăşoare orice acŃiuni necesare executării în condiŃii de 

eficienŃă a lucrărilor de intervenŃie la blocul de locuinŃe. 

n) să înştiinŃeze mandantul asupra existenŃei oricărei situaŃii de 

natură să îi prejudicieze interesele, precum şi asupra acŃiunilor 

întreprinse. 

 

 Art. 3. – Actele juridice încheiate de către mandatar, în 

limitele mandatului, sunt opozabile terŃilor. 

 Art. 4. – ObligaŃiile mandantului (AsociaŃia de 

proprietari) sunt următoarele: 

A) ObligaŃiile membrilor asociaŃiei de proprietari sunt: 

a) să îşi însuşească valorile şi durata de execuŃie cuprinse în 

documentaŃia de avizare pentru lucrările de intervenŃie şi în 

indicatorii tehnico-economici; 
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b) să împuternicească Preşedintele asociaŃiei de proprietari să 

semneze actul adiŃional la contractul de mandat; 

c) să constituie suma necesară cofinanŃării corespunzătoare 

prevăzută de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009; 

d) să desemneze reprezentant pentru recepŃia la terminarea 

lucrărilor şi pentru recepŃia finală; 

e) să suporte cheltuielile avansate de către autorităŃile locale 

pentru lucrările de proiectare, în situaŃia în care, din motive 

subiective sau care îi sunt imputabile, se retrage din programul 

de reabilitare energetică. 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

Nr. ............. din data ............... 

 

B) ObligaŃiile Preşedintelui asociaŃiei de proprietari, ca 

reprezentant împuternicit de aceasta sunt: 

a) să informeze membrii asociaŃiei de proprietari, prin afişarea la 

avizierul asociaŃiei, a tuturor documentelor primite/transmise de la 

/la mandatar 
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b) să convoace, conform legii, adunarea generală a proprietarilor 

imediat după primirea de la mandatar a documentaŃiei de avizare 

pentru lucrările de intervenŃie şi a indicatorilor tehnico-economici, 

în vederea aducerii la cunoştinŃă a valorilor şi a duratei de 

execuŃie, precum şi pentru stabilirea cotelor de participare în 

sarcina fiecărui proprietar; 

c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor: 

- lucrările de intervenŃie fundamentate în documentaŃia de avizare 

a lucrărilor de intervenŃie; 

- cuantumul sumei necesare cofinanŃării executării lucrărilor de 

intervenŃie, în condiŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

18/2009; 

- cotele de participare la fondul de reparaŃii stabilite în sarcina 

fiecărui proprietar, direct proporŃional cu cota parte indibviză de 

proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinanŃării 

executării lucrărilor de intervenŃie. 

d) să semneze şi să transmită coordonatorului local, în maxim 30 

de zile lucrătoare, actul adiŃional la prezentul contract de mandat, 

în care se prevede valoarea lucrărilor de intervenŃie; 

e) să vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine, conform 

legii, pentru plata lucrărilor de intervenŃie executate. 

 Art. 5 – Mandantul nu poate solicita modificări ale 

proiectului în baza căruia s-a emis autorizaŃia de construire. 

 Art. 6 – În cazul în care adunarea generală a asociaŃiei de 

proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenŃie 
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fundamentate în documentaŃia de avizare, hotărârea motivată a 

adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului 

 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

Nr. ............. din data ............... 
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CAPITOLUL III 

TERMENUL CONTRACTULUI 

 

 Art. 7 – (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la 

data semnării lui de către ambele părŃi. 

 (2) Contractul are valabilitate până la data procesului verbal 

de recepŃie finală. 

 

CAPITOLUL IV 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

 Art. 8 – Prezentul contract încetează de plin drept, fără 

somaŃie şi fără îndeplinirea altor formalităŃi în cazul în care: 

a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea 

executării unor lucrări de consolidare/reparaŃie care 

condiŃionează executarea lucrărilor de intervenŃie, iar 

coordonatorul local dispune încetarea contractului; 

 

b) mandantul hotărăşte că nu este de acord cu executarea 

lucrărilor de intervenŃie, după luarea la cunoştinŃă a 

documentaŃiei de avizare pentru lucrările de intervenŃie si a 

indicatorilor tehnico-economici şi va restitui sumele aferente 

lucrărilor de expertiză tehnică şi audit energetic efectuate 

anterior; 
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c) la data semnării procesului verbal de recepŃie finală a lucrărilor 

de intervenŃie la blocul de locuinŃe nr. ........... 

 

CAPITOLUL V 

DENUNłAREA CONTRACTULUI 

 

 Art. 9 – Are loc atunci când Adunarea generală a AsociaŃiei 

de proprietari , decide, să denunŃe unilateral prezentul contract, şi 

să se retragă din programul de reabilitare. Caz în care, este 

obligată să suporte toate cheltuielile avansate de autoritatea 

locală pentru lucrările din etapa de proiectare, precum şi cele 

efectuate în cadrul lucrărilor de intervenŃie şi care erau în sarcina 

asociaŃiei. 

 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

Nr. ............. din data ............... 
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CAPITOLUL V 

FORłA MAJORĂ 

 

 Art. 10 – ForŃa majoră este constatată de o autoritate 

competentă. 

Art. 11 – ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de 

îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de 

mandat, pe toată perioada în care acesta acŃionează. 

Art. 12 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în 

perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 

Art. 13 – Partea contractantă care invocă forŃa majoră are 

obligaŃia de a notifica celelalte părŃi, imediat şi în mod complet, 

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

în vederea limitării consecinŃelor. 

Art. 14 – Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează 

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

avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părŃi să poată pretinde 

celeilalte daune-interese. 

 

CAPITOLUL VII 

NOTIFICĂRI 

 

Art. 15 – În accepŃiunea părŃilor contractante, orice 

notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
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îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut 

în partea introductivă a prezentului contract. 

 

Art. 16 – În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea 

va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire şi se consideră primită de destinatar la data menŃionată 

de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

 

Nr. ............. din data ............... 

 

 Art. 17 – Dacă notificarea se trimite prin fax ea se 

consideră primită în ziua expediată dacă aceasta a fost o zi 

lucrătoare, si dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în 

prima zi lucrătoare dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare. 
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Art. 18 – Notificările verbale nu se iau în considerare de 

nici una dintre părŃi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul 

uneia dintre modalităŃile prevăzute la articolele precedente. 

 

CAPITOLUL VIII 

LITIGII 

 

Art. 19 – În cazul în care rezolvarea neînŃelegerilor nu este 

posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluŃionare 

instanŃelor judecătoreşti competente din România. 

 

CAPITOLUL IX 

CLAUZE FINALE 

 

Art. 20 – (1) În prezentul contract, cu excepŃia unei 

prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis 

de context. 

(2) – Termenul ,,zi” ori ,,zile” sau orice referire la zile 

reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specific în mod diferit. 

 

Art. 21 – Modificarea prezentului contract se face numai 

prin act adiŃional încheiat între părŃile contractante. 

 

Art. 22 – Fac parte integrantă din prezentul contract 

următoarele anexe: 
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- Anexa 1 – Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. 

.... din data de ........ (în original); 

- Anexa 2 – Lista proprietarilor din blocul de locuinŃe. 

 

 Art. 23 – Prezentul contract de mandat constituie titlu 

executoriu pentru sumele avansate de autorităŃile administraŃiei 

publice locale în condiŃiile art. 14 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 şi nerecuperate de la mandatar 

(asociaŃiile de proprietari) până la recepŃia finală a lucrărilor de 

intervenŃie executate. 

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

 

Nr. ............. din data ............... 

  

 Art. 24 – Prezentul contract, împreună cu anexele sale 

care fac parte integrantă din acesta reprezintă voinŃa părŃilor. 
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 Art. 25 – Limba care guvernează contractul este limba 

română. 

 

 Art. 26 – Contractul va fi interpretat conform legilor din 

România. 

 

 Art. 27 - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi 

........... în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.  

 

MANDANT 

(AsociaŃia de proprietari, prin 

Preşedinte) 

 

 

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

(numele şi semnătura) 

L.S. 

 

Nr. ............. din data ............... 

MANDATAR 

(Coordonatorul local) 

Primar 

 

Cristian Constantin Poteraş 

L.S. 

 

 

 

Nr. ............. din data ............... 

 

Preşedinte de şedinŃă, 

 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de Hotărâre a Adunării Generale a 

proprietarilor în vederea rambursării sumelor avansate de 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi a modelului de Act adiŃional 

nr. 2 la Contractul de mandat pentru programul multianual de 

reabilitare termică 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6;  

łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia InvestiŃii; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

În conformitate cu: 

- O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Normele metodologice din 19 martie 2009 de aplicare a 

O.U.G. nr. 18/2009  privind creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe;  
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- Art. 136 - 171 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

łinând cont de prevederile: 

- H.C.L.S. 6 nr. 2/2010 privind aprobarea de către 

Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern 

de la Banca Europeană de InvestiŃii în vederea asigurării finanŃării 

programului multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 de 

blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

- H.C.L.S. 6 nr. 53/2009 pentru aprobarea programului 

multianual de investiŃii privind reabilitarea termică a 300 de 

blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 

2011 şi 2012, cu modificările ulterioare; 

- H.C.L.S. 6 nr. 43/24.03.2011 privind preluarea parŃială 

sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenŃie 

corespunzătoare cotei de 20% ce revine AsociaŃiilor de proprietari 

şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea 

recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 

20% conform O.U.G. nr. 18/2009; 

         În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă modelul Hotărârii Adunării Generale a 

asociaŃiei de proprietari cu privire la preluarea de către Sectorul 6 
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al Municipiului Bucureşti a cheltuielilor şi modalitatea de 

rambursare ce revine asociaŃiei, conform Anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă modelul Actului AdiŃional nr. 2 la 

Contractul de Mandat, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administratorul Public, 

DirecŃia InvestiŃii, Directia Economică, DirecŃia Gospodărie Locală 

şi Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 126 

Data: 30.08.2011 
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                                               ANEXA NR. 1 

la H.C.L. Sector 6 nr. 126/30.08.2011 

 

ASOCIAłIA DE PROPRIETARI 

Localitatea Bucureşti, sectorul 6, Str.................................nr.........,  

bl..............., codul poştal.............. 

codul de înregistrare fiscală:................ 

 

HOTĂRÂREA 

Adunării generale a proprietarilor nr..................din data 

de..................................în vederea rambursării sumelor avansate 

de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere Contractul de Mandat 

nr............/................şi Actul AdiŃional nr. 1 din data 

de............................prin care a fost aprobată valoarea totală 

maximă a investiŃiei (conform indicatorilor tehnico-

economici).................................din care: - construcŃii-montaj 

(C+M).........................................................şi respectiv, asumată 

cota-parte ce revine AsociaŃiei de proprietari, din fondul de 

reparaŃii, conform art. 13 lit. c) din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe:....................., şi 

Având în vedere faptul că AsociaŃia de Proprietari 

întâmpină dificultăŃi financiare în onorarea la termen a obligaŃiilor 

ce le revin conform Contractul de Mandat nr................/................ 
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şi Actul AdiŃional nr. 1, reprezentând cota parte a cheltuielilor 

aferente lucrărilor de intervenŃie asumate în sarcina lor, 

Având în vedere Posibilitatea de Preluare a Sumelor 

Datorate de către Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

conform conŃinutului modelului Actului AdiŃional nr. 2 la Contractul 

de mandat. 

Adunarea generală a proprietarilor din cadrul AsociaŃiei de 

proprietari din Bucureşti, sectorul 6, 

Str...................nr.....................,bl.........,codul poştal 

.................................,codul de înregistrare 

fiscală:............................,în şedinŃa ordinară/extraordinară din 

data de..................................,convocată şi întrunită în mod 

valabil, în prezenŃa a.......................membri din totalul 

de.........................membri ai asociaŃiei, cu respectarea condiŃiilor 

necesare pentru adoptarea hotărârilor. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă ca suma necesară constituirii integrale a 

cofinanŃării precizate la art. 3 alin (2) din Actul AdiŃional Nr. 1 la 

Contractul de Mandat nr................../...........................,să fie 

asigurată prin preluarea de către Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti a sumelor datorate de către AsociaŃia de proprietari, 

respectiv preluarea diferenŃei neachitate la termen de AsociaŃia 

de proprietari, conform Contractul de Mandat nr............./.............. 
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şi Actul AdiŃional nr...............în condiŃiile prevăzute în Actul 

AdiŃional nr. 2. la Contractul de Mandat nr..../........ 

Art. 2 - Se aprobă rambursarea către Primăria Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti a sumelor avansate de către Primăria 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru şi în numele 

AsociaŃiei de Proprietari prin preluarea sumelor datorate. în 

temeiul Actului AdiŃional nr. 2 la Contractul de Mandat, în maxim 

24 de luni de la data Procesului Verbal de recepŃie la terminarea 

lucrărilor, prin plata acestora în tranşe lunare, trimestriale, 

semestriale sau anuale (se va menŃiona unul din cele trei 

termene), conform angajamentului de plata anexat, în contul 

deschis cu această destinaŃie la Trezoreria Statului Sector 6 de 

catre coordonatorului local. 

Art. 3. - Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de 

maxim .................. proporŃional cu cota-parte indiviză de 

proprietate, conform tabelului anexat la Hotărârea Adunării 

generale a proprietarilor nr............din data 

de...................................prin care s-a aprobat semnarea Actului 

AdiŃional nr. 1 la Contractul 

de Mandat nr..../......................................... 

Având în vedere cele de mai sus, se împuterniceşte 

preşedintele AsociaŃiei de proprietari dna/dnul............................., 

să semneze în numele şi pentru AsociaŃia de proprietari prezentul 

Act adiŃional nr. 2 la Contractul de Mandat 

nr................../...................................transmis de coordonatorul 

local. 
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Prezenta hotărâre se afişează la avizierul AsociaŃiei de 

proprietari. 

 

 

Preşedinte, 

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

(numele şi semnătura)  

 

Contrasemnează: 

Secretarul AsociaŃiei de proprietari.............................................. 

Comitetul executiv al AsociaŃiei de proprietari.............................. 

 
PREŞEDINTE DEŞEDINłĂ, 

 

Mihai Sorin Dima 
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                                            ANEXA NR. 2 
la H.C.L. Sector 6 nr. 126/30.08.2011 

 

ACT ADIłIONAL Nr. 2 

la Contractul de mandat nr....................../................... 

 

 Prezentul Act adiŃional la Contractul de mandat se încheie 

în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale art. 11 alin. (3) si 

art. 14 (a) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe 

şi a HCL Sector 6 nr. 43/2011 privind preluarea parŃială sau 

integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenŃie 

corespunzătoare cotei de 20% ce revine AsociaŃiilor de 

Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în 

vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea 

cotei de 20% conform O.U.G 18/2009, în baza aprobării speciale 

din partea Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi a 

Hotărârii adunării generale a proprietarilor......nr......din data........ 

Prezentul act adiŃional se încheie între următoarele părŃi: 

1. Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Municipiul 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, telefon/fax 

0215298919/ 021.529.84.64, cod fiscal 4340730, reprezentat de 

d-nul Cristian Constantin Poteraş, Primar, în calitate de 

Mandatar, 

Şi 
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2. AsociaŃia de proprietari................., cu sediul în localitatea 

Bucureşti sectorul 6, str...........................nr............,bl........,telefon, 

fax................,cont IBAN....................deschis..........la...........,cod 

fiscal,...........reprezentată prin dna/dnul............................,în 

calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de 

identitate tip.....seria..........nr............eliberat de....................la 

data de..........domiciliată/domiciliat în 

(localitatea).................,str...........nr....bl...sc.......,et........ap...........,

sectorul/judeŃul ......................,născută/născut la data de (ziua, 

luna, anul) în (localitatea)..........,..sectorul/judeŃul .............,fiica/fiul 

lui........................................şi a/al............................cod numeric 

personal........................,în calitate de Mandant. 

 Art. 1. - Obiectul prezentului act adiŃional îl constituie 

exprimarea acordului Mandantului (AsociaŃia de proprietari) şi a 

Mandatarului pentru preluarea parŃială sau integrală de către 

Mandatar, pentru şi în numele Mandantului (AsociaŃia de 

Proprietari), în conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) lit.a) din 

O.U.G. 18/2009 cu modificările si completările ulterioare, a 

cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenŃie corespunzătoare 

cotei de 20% ce revine Mandantului (AsociaŃiei de Proprietari), în 

cazul în care Mandantul (AsociaŃia de Proprietari) întâmpină 

dificultăŃi financiare în onorarea la termen a obligaŃiilor de plată ce 

îi revin conform Contractului de Mandat şi Actului AdiŃional nr.l. 

 Art. 2. - În cazul în care până la data scadentă a 

fiecărei obligaŃii de plată din partea Mandantului, Mandantul nu 

creditează contul de mandat cu suma fiecărei obligaŃii de plată 
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astfel cum a fost asumată de către Mandant conform Contractului 

de Mandat şi Actului AdiŃional nr. 1, Mandatarul va realiza din 

surse proprii sau altfel constituite, plata integrală sau a diferenŃei 

rămase restantă din obligaŃiile de plată pe seama Mandantului 

(AsociaŃiei de Proprietari). In cazul în care, până la data semnării 

prezentului Act AdiŃional nr. 2, Mandatarul a efectuat deja plăŃi, 

din surse proprii sau altfel constituite, pentru acoperirea 

obligaŃiilor de plată asumate de către Mandant conform 

Contractului de Mandat şi Actului AdiŃional nr. 1, dar neîndeplinite 

corespunzător, aceste sume sunt incluse în obiectul prezentului 

Act AdiŃional nr. 2 şi Mandantul se obligă să le ramburseze 

conform prevederilor prezentului act adiŃional. 

 Art. 3. - Mandantul este de acord cu virarea şi/sau 

plata de către Mandatar, din surse proprii, a sumei aferente cotei-

părŃi ce îi revine Mandantului pe baza deconturilor de plată a 

lucrărilor executate, în cazul în care Mandantul nu efectuează 

integral aceste plăŃi la scadenŃă. 

 Art. 4. Preluarea parŃială sau integrală de către Mandatar a 

obligaŃiilor de plată asumate de către Mandant conform 

Contractului de Mandat şi a Actului AdiŃional nr. 1 şi neonorate 

corespunzător de către Mandant la scadenŃă, nu îl absolvă pe 

Mandant de îndeplinirea acestor obligaŃii de plată, ce rămân 

asumate de acesta, excepŃie temporară constituind numai situaŃia 

de preluare de către Mandatar în caz de neexecutare sau 

executare parŃială de către Mandant, la scadenŃă, a fiecărei 

obligaŃii de plată. 
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 Art. 5. Art. 4 - ObligaŃiile Mandantului (AsociaŃiei de 

proprietari), pct. A - ObligaŃiile membriilor AsociaŃiei de proprietari 

se completează în continuare cu literele f) şi g) după cum 

urmează: 

 "f) să ramburseze la scadenŃă sumele ce au fost 

preluate de către Mandatar, în numele şi pe seama Mandantului, 

în maxim 24 de luni, de la aprobarea Procesului Verbal de 

recepŃie la terminarea lucrărilor, conform Angajamentului de plată 

asumat de Mandant (anexa la prezentul act adiŃional) în contul de 

mandat deschis la Trezoreria Sectorului 6 de către Mandatar. 

Modul de rambursare, a acestor sume alocate de Mandatar 

pentru asigurarea integrală a cotei-părŃi datorate de către 

Mandant, va fi evidenŃiat sub forma unui grafic de plaŃi (denumit 

in continuare "Angajament de plata"), anexa la Actul AdiŃional nr. 

2 la prezentul Contract de Mandat. 

 g) să procedeze la recuperarea sumelor datorate 

Mandatarului, sume care nu au fost achitate la scadenŃă, de la 

membrii AsociaŃiei, respectiv proprietarii, în limita cotei părŃi a 

fiecăruia, în conformitate cu prevederile legale." 

 Art. 6. Art. 4 - ObligaŃiile Mandantului (AsociaŃiei de 

proprietari), pct. B - ObligaŃiile Preşedintelui AsociaŃiei de 

proprietari în calitate de reprezentant al acesteia se completează 

în continuare cu literele f) şi g) după cum urmează: 

 "f) modul de rambursare a sumelor plătite de 

Mandatar pentru asigurarea integrală a cotei-părŃi datorate de 

către Mandant, se va regăsi sub forma unui Angajamentului de 
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plată, anexa la Actul AdiŃional nr. 2 la prezentul Contract de 

Mandat. 

 g) să procedeze la recuperarea sumelor datorate 

Mandatarului, sume care nu au fost achitate la scadenŃă, de la 

membrii AsociaŃiei, respectiv proprietarii, în limita cotei părŃi 

datorate pe seama fiecăruia, în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile." 

 Art. 7. Capitolul IV - Încetarea contractului - art. 8 lit. 

c), se modifică după cum urmează: 

 "c) la data semnării procesului-verbal de recepŃie 

finală a lucrărilor de intervenŃie la blocul de locuinŃe nr...........şi a 

rambursării integrale de către Mandant a sumelor datorate 

Mandatarului conform Actului AdiŃional nr. 2." 

 

 Art. 8. Mandatarul se obligă să transmită Mandantului 

angajamentul de plată contrasemnat (conf. modelului din anexă) 

în maxim 10 zile de la data ultimei plăŃi făcute de coordonatorul 

local, Mandatar, în favoarea constructorului pentru achitarea 

integrală a valorii lucrărilor de intervenŃie. 

 

 Art. 9. În cazul în care Mandantul nu va achita 

Mandatarului sumele datorate conform Angajamentului de plată 

asumat, anexă la prezentul contract, Mandatarul este îndreptăŃit 

pentru sumele datorate, prin Serviciul Public pentru FinanŃe 

Publice Locale Sector 6, să perceapă Mandatului majorări de 

întârziere de 2% pentru fiecare lună de întârziere, în conformitate 
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cu prevederile art. 5 alin. (3) din HCL Sector 6 nr. 43/24.03.2011. 

PenalităŃile se vor calcula în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, la 

valoarea sumelor restante datorate şi evidenŃiate în ultima zi 

lucrătoare a lunii respective. 

 

Art. 10. Prezentul act adiŃional modifică şi completează 

Contractul de mandat nr.................încheiat în data de............şi 

Actul AdiŃional nr. 1 la acesta. 

 

...................................................................................................... Art. 11. 

 

Mandant, 

(AsociaŃia de proprietari, 

 prin preşedinte), 

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

.. 

Mandatar, 

(coordonator local, 

primar). 

 

………………………. 

(numele şi semnătura) (numele şi semnătura) 
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Anexa 1 la Actul adiŃional nr. 2 

 

Angajament de plată asumat de către Mandant privind 

rambursarea sumelor datorate Mandatarului  

(denumite în continuare ,,principal”) 

 

 

Nr.crt. Data scadentă Principal 

(Sume datorate) 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Largă nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 355 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Drum Valea Largă nr. 26 ”,  Sector 6; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 13589/4/6;16/08/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

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

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Valea Largă nr. 26”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 355 m.p., proprietate privată persoană 

fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

           Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 127 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul 

Crăsani nr. 65”, Sector 6 pentru extindere 

construcŃie existentă, intrare în legalitate conform Procesului 

Verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor nr. 126/2010 

pe un teren în suprafaŃă de 262,84 m.p., proprietate privată 

persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Strada Piscul Crăsani nr. 65”,  Sector 6 precum şi 

Raportul de informare şi consultare a publicului; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 31300/1/16;31/01/2011 şi 

raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

              łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului; 

             În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Piscul Crăsani nr. 65”, Sector 6, care este întocmit pentru 

extindere construcŃie existentă, intrare în legalitate conform 
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Procesului Verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor 

nr. 126/2010, pe un teren în suprafaŃă de 262,84 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 128 

Data: 30.08.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 060013, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: „Centru Cultural European Favorit” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) precum şi ale 

art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Centru Cultural European Favorit” la faza 
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Studiu de fezabilitate conform Anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din fonduri de la Bugetul Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, conform listelor de investiŃii aprobate cât şi 

din alte surse atrase.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 129 

Data: 30.08.2011 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

 
Sumar 
 


