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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 219/28.11.2011 privind 

rectificarea bugetului propriu al municipiului Bucureşti pe anul 

2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice - DirecŃia Buget; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.l Se modifică bugetul propriu al municipiului Bucureşti, 

rectificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 219/28.11.2011, cu sumele 

şi la poziŃiile menŃionate în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art.II Primarul General al Municipiului Bucureşti va 

introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre în structura 

bugetului propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2011 şi 

anexele la buget. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

12.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti,12.12.2011 

Nr. 240 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind prelungirea valabilităŃii Planului Urbanistic General al 

Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/2000 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată;  

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se aprobă prelungirea valabilităŃii Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 aşa cum a fost stabilită 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, pe o perioadă de 1 

an, respectiv până la data de 21.12.2012. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 241 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 203/2007 

privind participarea Municipiului Bucureşti la ECAD (European 

Cities Against Drugs) 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 34 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de 

asistenŃă socială; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Hotărârii Guvernului nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei 

NaŃionale Antidrog în perioada 2005 - 2012; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 203/13.09.2007 se 

modifică şi va avea următorul conŃinut: ,,CotizaŃia anuală în 

valoare de 1875 euro aferentă participării la E.C.A.D. va fi plătită 

din bugetul Municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti". 

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

203/13.09.2007 rămân neschimbate. 

 Art.lll DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Aceastăi hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 242  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî 

cu privire la cooperarea, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu Parohia Ortodoxă Sf. 

Andrei 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii şi al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti;  

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi raportul Comisiei 

sănătate şi protecŃie socială din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, 

- Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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



14 

 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să 

hotărască cu privire la cooperarea, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu Parohia 

Ortodoxă Sf. Andrei. 

 Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 243 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reducerea numărului de posturi pentru unitatea 

administrativ - teritorială - Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului comun al ministrului AdministraŃiei şi Internelor şi al 

ministrului FinanŃelor Publice nr. 234/2698/2011 privind revizuirea 

mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2010; 

 Luând în considerare adresa InstituŃiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti nr. 24062/P/23.11.2011, care cuprinde 

precizări cu privire la modul de stabilire a numărului maxim de 

posturi pentru Municipiul Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Începând cu 01.01.2012 se reduce numărul total 

de posturi al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti de la 482 de posturi la 480 de posturi, din 

care 387 de posturi pentru poliŃia locală şi paza obiectivelor şi 93 

de posturi pentru inspecŃie şi control, prin desfiinŃarea a două 

posturi de natură contractuală şi anume: 

a) 1 post de inspector de specialitate (S), grad profesional II - 

din cadrul Serviciului Registratură şi Secretariat, poziŃia 65 din 

statul de funcŃii, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011. 

b) 1 post de inspector de specialitate (S), grad profesional II din 

cadrul Compartimentului Arme şi MuniŃii, poziŃia 72 din statul de 

funcŃii, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011. 

(2) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare ale DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti rămân neschimbate. 

(3) Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 2 la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011, precum şi art. 2, art. 3 şi art. 4 

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011, se modifică în consecinŃă, 

conform art. 1 (1) din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 (1) Începând cu 01.01.2012, se reduce numărul total 

de posturi al DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti de la 130 de posturi la 129 de posturi, prin 

desfiinŃarea unui post de arhivar (M) - Serviciul Administrativ - 

poziŃia 120 din statul de funcŃii, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 175/2010. 

 (2) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti rămân neschimbate. 

 (3) Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 2 la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 175/2010, precum şi art. 1 din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 175/2010 se modifică în consecinŃă, conform art. 2 

(1) din prezenta hotărâre. 

 Art.3 (1) Începând cu 01.01.2012, se reduce numărul total 

de posturi pentru unitatea administrativ - teritorială - Municipiul 

Bucureşti, cu excepŃia posturilor aferente serviciului public 

comunitar local de evidenŃă a persoanelor şi al poliŃiei locale şi 

paza obiectivelor, de la 4401 posturi la 4399. 

 (2) Cu aceeaşi dată, se reduce numărul total de posturi 

pentru Autoritatea pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor 

Bucureşti, de la 253 de posturi la 251 de posturi, prin desfiinŃarea 

a două posturi de referent (S) - debutant - Serviciul tehnic, 

administrativ, PSI - poziŃiile 168 şi 169 din statul de funcŃii, 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010. 
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 (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare 

şi funcŃionare ale AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia 

Animalelor Bucureşti rămân neschimbate. 

 (4) Statul de funcŃii al AutorităŃii pentru Supravegherea şi 

ProtecŃia Animalelor Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 8 la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, precum şi art. 1 şi art. 3 alin. 

(5) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 se modifică în 

consecinŃă, conform art. 3 (1) şi art. 3 (2) din prezenta hotărâre 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi serviciile şi 

instituŃiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti 

menŃionate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 244  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

Primăria Municipiului Bucureşti pentru anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa nr. 912237/14.11.2011 a 

AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 republicată, privind statutul funcŃionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R E Ş T E: 

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

Primăria Municipiului Bucureşti pentru anul 2012", prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 245 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti pentru anul 2012 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa nr. 912281/2011 a AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 
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Municipiului Bucureşti pentru anul 2012", conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 246 
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Anexă la HCGMB nr. 246/2011 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

POLIłIA LOCALĂ 
DIRECłIA GENERALĂ DE POLIłIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
PROIECTUL 

PLANULUI DE OCUPARE A FUNCłIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2012 
DIN CADRUL 

DIRECłIEI GENERALE DE POLIłIE LOCALĂ ŞI CONTROL  A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

FUNCłIA 
PUBLICĂ 

NR. 
MAXIM 

DE 
FUNCTII 
PUBLICE 

NR. 
FUNCTII 
PUBLICE 

OCUPATE 

NR. 
FUNCTII 
PUBLICE 
VACANTE 

NR. MAXIM 
DE 

FUNCTII 
PUBLICE 

CARE VOR 
FI 

INFIINTATE 

NR. MAXIM DE 
FUNCTII 
PUBLICE 
SUPUSE 

REORGANIZARII 

NR. MAXIM 
DE FUNCTII 

PUBLICE 
REZERVATE 
PROMOVARII 

NR. MAXIM 
DE FUNCTII 

PUBLICE 
REZERVATE 
PROMOVARII 

RAPIDE 

NR. MAXIM 
DE FUNCTII 

PUBLICE 
CARE VOR 

FI OCUPATE 
PRIN 

RECRUTARE 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

DIRECTOR 
GENERAL 

1 1 0      

DIRECTOR 
GENERAL 
ADJUNCT 

2 2 0      

DIRECTOR 
EXECUTIV 

2 0 2   1  1 

DIRECTOR 
EXECUTIV 
ADJUNCT   

5 5 0      

SEF SERVICIU 20 20 0      
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SEF BIROU 5 5 0      
TOTAL 
CATEGORIE 
FUNCTIONARI 
PUBLICI DE 
CONDUCERE 

35 33 2   1  1 

AUDITOR 
CLASA I GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

1 0 1     1 

CONSILIER 
JURIDIC CLASA 
I GRAD 
PROFESIONAL 
ASISTENT 

2 2 0      

CONSILIER 
JURIDIC CLASA 
I GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

1 1 0      

INSPECTOR 
CLASA I GRAD 
PROFESIONAL 
DEBUTANT 

3 3 0      

INSPECTOR 
CLASA I GRAD 
PROFESIONAL 
AISTENT 

11 8 3   20 2 3 

INSPECTOR 
CLASA I GRAD 
PROFESIONAL 

13 12 1   30 3 6 
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PRINCIPAL 
INSPECTOR 
CLASA I GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

8 6 2     2 

POLITIST 
LOCAL CLASA I 
GRAD 
PROFESIONAL 
ASISTENT 

33 32 1   25 2 2 

POLITIST 
LOCAL CLASA I 
GRAD 
PROFESIONAL 
PRINCIPAL 

32 29 3   23 6 3 

POLITIST 
LOCAL CLASA I 
GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

47 46 1     5 

TOTAL 
FUNCTII 
PUBLICE 
CLASA I 

151 139 12   98 13 21 

FUNCTII 
PUBLICE 
SPECIFICE 
CLASA I 
(POLITIST 
LOCAL) 

112 107 5   48 8 10 
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REFERENT DE 
SPECIALITATE 
CLASA II GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

1 1 0      

POLITIST 
LOCAL CLASA II 
GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

2 2 0      

TOTAL 
FUNCTII 
PUBLICE 
CLASA II 

3 3 0   0 0 0 

FUNCTII 
PUBLICE 
SPECIFICE 
CLASA II 
(POLITIST 
LOCAL) 

2 2 0   0 0 0 

REFERENT 
CLASA III GRAD 
PROFESIONAL 
ASISTENT 

3 3 0   8  5 

REFERENT 
CLASA III GRAD 
PROFESIONAL 
PRINCIPAL 

6 6 0   6 2 6 

REFERENT 
CLASA III GRAD 

8 8 0     2 
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PROFESIONAL 
SUPERIOR 
POLITIST 
LOCAL CLASA 
III GRAD 
PROFESIONAL 
ASISTENT 

21 21 0   15 2 15 

POLITIST 
LOCAL CLASA 
III GRAD 
PROFESIONAL 
PRINCIPAL 

67 66 1   30 2 10 

POLITIST 
LOCAL CLASA 
III GRAD 
PROFESIONAL 
SUPERIOR 

96 96 0     10 

TOTAL 
FUNCTII 
PUBLICE 
EXECUTIE 
CLASA III 

201 200 1   59 6 48 

TOTAL 
FUNCTII 
PUBLICE 
EXECUTIE  
SPECIFICE 
(POLITIST 
LOCAL)  

184 183 1   45 2 35 
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CLASA III 
TOTAL 
FUNCTII 
PUBLICE  

390 374 16   158 19 70 

Nota:  
FuncŃiile publice  de execuŃie de poliŃist local clasa I urmează să fie transfărmate în funcŃii publice de execuŃie de inspector clasa I. 
 
 
ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 
Tel/fax 021/3368566, Tel. 021/336,42,01 
E-mail: office@plmb.ro 
                  Număr operator date cu caracter personal 8376/2008 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti pentru anul 2012 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa nr. 912237/14.11.2011 a 

AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările, ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

cadrul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 
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Municipiului Bucureşti pentru anul 2012", conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti,20.12.2011 

Nr. 247 
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Anexă la HCGMB nr. 247/2011 
APROBAT 

PRIMAR GENERAL 
Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu 

PROIECTUL 
Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul 

DirecŃiei Generale de EvidenŃa Persoanelor a Municipiului Bucureşti 
pentru anul 2012 

 
FuncŃia 
publică 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

Nr. functii 
publice 
ocupate 

Nr. functii 
publice 
vacante 

Nr. 
maxim de 

functii 
publice 

care vor fi 
infiintate 

Nr. maxim de 
functii publice 

supuse 
reorganizarii 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovarii 

Nr. maxim de 
functii 
publice 

rezervate 
promovarii 

rapide 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

Director 
executiv din 
cadrul 
instituŃiei 
subordonate 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Director 
executiv 
adjunct  din 
cadrul 
institu’iei 

3 1 2 0 0 0 0 2 
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publice 
subordinate 
Sef serviciu 9 4 5 0 0 2 0 3 
Sef birou 1 1 0 0 0 0 0 0 
Total 
categoria 
funct. publici 
de conducere 

14 7 7 0 0 2 0 5 

Auditor clasa I 
grad 
profesional 
asistent 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Auditor clasa I 
grad 
profesional 
principal 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Auditor clasa I 
grad 
profesional 
superior 

3 0 3 0 0 0 0 1 

Consilier 
juridic clasa I 
grad 
profesional 
debutant 

1 0 1 0 0 0 0 0 

Consilier 
juridic clasa I 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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grad 
profesional 
asistent 
Consilier 
juridic clasa I 
grad 
profesional 
principal 

2 0 2 0 0 0 0 0 

Consilier 
juridic clasa I 
grad 
profesional 
superior 

4 2 2 0 0 0 0 0 

Inspector 
clasa I grad 
profesional 
debutant 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Inspector 
clasa I grad 
profesional 
asistent 

5 5 0 0 0 0 0 0 

Inspector 
clasa I grad 
profesional 
principal 

12 6 6 0 0 4 0 0 

Inspector 
clasa I grad 

26 14 12 0 0 0 0 0 
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profesional 
superior 
Total functii 
publice clasa 
I 

53 27 26 0 0 4 0 1 

Referent de 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
debutant 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Referent de 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
asistent 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Referent de 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
principal 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Referent d0e 
specialitate 
clasa II grad 
profesional 
superior 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total functii 
publice clasa 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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II 
Referent clasa 
III grad 
profesional 
debutant 

4 0 4 0 0 0 0 0 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
asistent 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
principal 

11 4 7 0 0 1 0 0 

Referent clasa 
III grad 
profesional 
superior 

35 28 7 0 0 3 0 0 

Total functii 
publice clasa 
III 

52 34 18 0 0 4 0 0 

Total functii 
publice 
executive 

105 61 44 0 0 8 0 1 

Total functii 
publice 

119 68 51 0 0 10 0 6 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale 

aflate în administrarea municipalităŃii, prin AdministraŃia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane întocmit în baza rapoartelor 

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

transmise cu adresa nr. 7788/13.12.2011, înregistrate la DMRU 

cu nr. 8316/14.12.2011; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

Comisia economică, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizele conforme emise de Ministerul 

SănătăŃii: nr. XI/A/66476/RL/3727/9.12.2011, nr. 

XI/A/31163,3170332415/CSA/7527,77538/1.07.2011,nr.XI/A/358

74/CSA/6861/29.06.2010,RL/200/39357/ 29.08.2011, nr. 

XI/A/46690/RL/988/22.09.2011, nr. XI/A/350316/RL/1009/ 

22.09.2011, nr. XI/A/58342/RL/3287/ 5.12.2011 şi nr. 

XI/A/58155/RL/2596/10.11.2011; 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
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transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de 

Ministerul SănătăŃii către autorităŃile administraŃiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic 

de Boli InfecŃioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" conform anexei 

nr. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Boli 

Cronice "Sf. Luca" conform anexei nr. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic 

„Dr. I. Cantacuzino" conform anexei nr. 3 din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic 

de Nefrologie "Dr. Carol Davila" conform anexei nr. 4 din 

prezenta hotărâre. 

Art.5 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic 

"Colentina" conform anexei nr. 5 din prezenta hotărâre. 

Art.6 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.7 Art.1, art. 2 şi art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

174/28.09.2011 se abrogă. 

Art.8 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. 

nr.174/28.09.2011 rămân neschimbate. 

Art.9 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi spitalele prevăzute 

la art. 1-5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 248 
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Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 248/2011 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE 

BOLI INFECłIOASE ŞI TROPICALE "DR.VICTOR BABEŞ" 

 

- SecŃia clinică boli infecŃioase I - adulŃi HIV/SIDA 40 paturi 

- SecŃia clinică boli infectioase II – copii 

- din care: 

-                     terapie acută 

61 paturi 

 

12 paturi 

- SecŃia clinică boii infecŃioase III - copii 63 paturi 

- SecŃia clinică boli infecŃioase IV – adulŃi 

- din care: 

                         terapie acută 

57 paturi 

 

10 paturi 

SecŃia clinică boli infecŃioase V - adulŃi HIV/SIDA 

din care: 

-                     Compartiment pentru copii 

50 paturi 

 

20 paturi 

SecŃia clinică boli infecŃioase şi tropicale VI –adulŃi 

din care: 

-              Comp. terapie intensivă boli infecŃioase 

34 paturi 

 

9 paturi 

-SecŃia pneumologie I 

din care: 

-              TBC 

78 paturi 

 

32 paturi 

- SecŃia pneumologie II 

- din care: 

-                            compartiment TBC 

67 paturi 

 

28 paturi 
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- SecŃia clinică dermatovenerologie 50 paturi* 

-Camera de gardă  

TOTAL 500 paturi 

- ÎnsoŃitori  20 paturi 

- Spitalizare de zi 20 paturi 

  

- Farmacie   

- Sterilizare  

- Laborator analize medicale  

- Laborator radiologie şi imagistică medicală  

- Laborator explorări funcŃionale  

- Laborator anatomie patologică  

- Laborator radioterapie**  

- Compartiment de prevenire şi control al infecŃiilor nozocomiale 

- Serviciu evaluare şi statistică medicală  

- Cabinet de boli infecŃioase (dispensarizare hepatite) 

- Sala kinetoterapie - recuperare respiratorie  

  

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate:  

  

- Pneumologie  

- Dermatovenerologie  

- Psihologie 

- Compartiment epidemiologie şi consiliere pentru bolnavii cu infecŃii cu 

transmitere sexuală 
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Activitate de cercetare  

- nucleu de cercetare ştiinŃifică de profil  

- laborator de cercetare dermatovenerologie 

 

 

-   Aparat funcŃional  

 

Laboratoarele şi sala de kinetoterapie deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul 

integrat 

 

*10 paturi sunt închise temporar  

** în curs de organizare  
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Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 248/2011 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE 

BOLI DE BOLI CRONICE "SF. LUCA” 

 

- SecŃia recuperare neurologie 56 paturi 

- SecŃia oncologie-cronici-îngrijiri paleative 60 paturi 

- SecŃia clinică de geriatrie şi gerontologie 80 paturi 

- SecŃia medicină internă cronici 50 paturi 

SecŃia recuperare, medicină fizică şi 

balneologie 

25 paturi 

-Camera de gardă  

  

TOTAL 271 paturi 

  

- Spitalizare de zi 10 paturi 

  

- Farmacie   

- Sterilizare  

- Laborator analize medicale  

- Laborator radiologie şi imagistică medicală  

Serviciu anatomie patologică: prosectură, histopatologie 

Serviciul de supraveghere şi control al infecŃiilor nozocomiale 

Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie ( baza de 

tratament) 
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Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate: 

 

 

- Medicină internă  

- Geriatrie şi gerontologie  

- Recuperare, medicină fizică şi balneologie  

- neurologie  

- Aparat funcŃional 

 

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul 

integrat  
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Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 248/2011 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC 

„Dr. I. CANTACUZINO” 

 

- SecŃia clinică medicină internă I 50 paturi 

Din care:  

Compartiment cardiologie 7 paturi 

- SecŃia clinică medicină internă II 59 paturi 

Din care:  

-Compartiment reumatologie 19 paturi 

-Compartiment gastroenterologie 16 paturi 

- SecŃia clinică chirurgie generală I    44 paturi 

- din care:  

- Compartiment chirurgie reparatorie a piciorului 

diabetic 

10 paturi 

- SecŃia clinică chirurgie generală II 34 paturi 

- SecŃia clinică obstetică ginecologie I 

 

63 paturi 

 

- SecŃia clinică obstetică ginecologie II 26 paturi 

SecŃia neonatologie 47 paturi 

- Din care:  

- Comp terapie intensivă 9 paturi 

- Comp neomatologie prematuri 11 paturi 

- SecŃia ATI  18 paturi 
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-Camera de gardă  

TOTAL 341 paturi 

- Spitalizare de zi 12 paturi 

- Farmacie   

- Blocuri operatorii  

- Unitate de transfuzii sanguină  

- StaŃie de centrală de sterilizare cu punct de 

lucru în ambulatoriu integrat 

 

- Serviciu de anatomie patologică 

- Compartiment histopatologie 

- Compartiment citologie 

- Compartiment prosectură* 

 

-Laborator analize medicale-Servicii 

externalizate 

 

- Laborator radiologie-imagistică medicală 

- Comartiment imagistică medicală 

 

-Comartiment explorări funcŃionale  

- Cabinet osteodensitometrie  

- Cabinet oncologie medicală:  

Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie 

Compartiment endoscopie digestivă, superioară şi inferioară 

- Compartiment statistică şi informatică  

Compariment de supraveghere, prevenire şi control infecŃii 

nozocomiale  

- Cabinet obstetrică ginecologie (pentru patologia 
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menopauzei) 

- Cabinet investigaŃii obstreticale pentru amnioscopie 

 

 

 

Ambulatoriul integrat al spitalului – str. Ion Movilă nr. 5-7 

- Cabinet medicină internă şi reumatologie  

- Cabinet chirurgie generală  

- Cabinet obstretică ginecologie - planificare familială 

-  Cabinet urologie  

- Cabinet psihiatrie  

- Sală de tratamente  

- Fişier  

  

Sediul din str. Irimicului nr. 2 

- Sală de gimnastică medicală 

 

  

Aparat funcŃional  

*Servicii asigurate de Institutul NaŃional de Diabet, NutriŃie şi 

Boli Metabolice 
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Anexa nr. 4 la HCGMB nr. 248/2011 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE 

NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA 

 

- SecŃia clinică nefrologie I 72 paturi 

- din care: 

- terapie acută 

- dializă peritoneală 

 

14 paturi 

3 paturi 

- SecŃia clinică nefrologie II 72 paturi 

din care: 

- comp. medicină internă 

 

14 paturi 

SecŃia clinică chirurgie generală 49 paturi 

SecŃia clinică ATI 15 paturi 

Centrul de dializă (pentru pacienŃi care necesită 

hemodializa în condiŃii de spitalizare) 

9 aparate 

-Camera de gardă  

TOTAL 208 paturi 

Spitalizare de zi (nefrologie, litotritie) 7 paturi 

 

- Farmacie   

- Bloc operator  

- Sterilizare  

- Unitate de trasfuzie sanguină  
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- Laborator analize medicale  

- Laborator radiologie şi imagistică medicală  

Serviciul anatomie patologie 

- compartiment citologie 

- compartiment histopatologie 

-  prosectură 

 

Laborator explorări funcŃionale  

Compartiment de prevenire şi control al infecŃiilor nozocomiale 

Compartiment statistică şi informatică  

Compartiment recuperare medicină fizică şi balneologie 

Laborator medicină nucleară  

Compartiment endoscopie ( digestivă urologică)  

Cabinet diabet zaharat, nutriŃie şi boli metabolice  

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate: 

- Nefrologie 

- urologie 

- chirurgie generală 

- Cardiologie 

- Cabinet psihologie  

 

  

-   Aparat funcŃional 

 

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul 

integrat 

La nivelul spitalului este organizat Registrul Renal Român 



49 

 

Anexa nr. 5 la HCGMB nr. 248/2011 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI  

CLINIC COLENTINA 

 

SecŃia clinică medicina muncii 25 paturi 

SecŃia clinică cardiologie 

Din care. 

-comp. terapie intensivă coronarieni 

- comp cardiologie intervenŃională 

50 paturi 

 

10 paturi 

5 paturi 

SecŃia clinică chirurgie generală  40 paturi 

SecŃia ATI I  15 paturi 

- Compartiment Chirurgie Plasică Microchirurgie 

Reconstructivă 

15 paturi 

 

- Compartiment clinic chirurgie generală  20 paturi 

-SecŃia Clinică Dermato-Venerologie I 35 paturi 

SecŃia Clinică Dermato-Venerologie II 35 paturi 

SecŃia Clinică Boli Parazitare  25 paturi 

SecŃia Clinică Gastroenterologie 

Din care: 

-Terapie acută 

40 paturi 

 

10 paturi 

SecŃia Clinică Medicină Internă I 40 paturi 

SecŃia Clinică Medicină Internă II 

Din care: 

- Compartiment Pneumologie 

35 paturi 

 

5 paturi 
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- Terapie acută 5 paturi 

SecŃia Clinică Medicină Internă III 

Din care: 

- Compartiment alergologie şi imunologie 

35 paturi 

 

5 paturi 

SecŃia Diabet zahat, NutriŃie şi Boli Metabolice 25 paturi 

SecŃia reumatologie 25 paturi 

SecŃia hematologie 

Din care 

- Terapie acută 

40 paturi 

 

10 paturi 

SecŃia Clinică Neurologie I 45 paturi 

SecŃia Clinică Neurologie II 45 paturi 

Comp. terapie intensivă 15 paturi 

SecŃia Clinică Ortopedie şi traumatologie I 30 paturi 

SecŃia Clinică Ortopedie şi traumatologie II 30 paturi 

Compartiment chirurgie spinală 15 paturi 

SecŃia ATI II 15 paturi 

Sec Ńie recuperare medicină fizică şi balneologie 25 paturi 

SecŃia Urologie 

Din care: 

-ATI (postoperator) 

35 paturi 

 

10 paturi 

-Camera de gardă  

TOTAL 755 paturi 

 

 

Spitalizare de zi 65 paturi 
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Notă: 

Spitalul are aprobate 800 de paturi din care 45 de paturi se 

închid temporar 

Farmacie   

Blocuri operatorii  

Unitate de transfuzie sanguină  

Sterilizare  

Laborator explorări funcŃionale neinvazive cu punct de lucru în 

smbulatoriu 

Laborator radioterapie  

Serviciu anatomie patologică: citologie, histopatologie, 

prosectură 

Laborator analize medicale - servicii 

externalizate 

 

Laborator radiologie şi imagistică medicală 

- Comp. tomograf-servicii externalizate 

- RMN servicii externalizate 

-Laborator explorări funcŃionale invazive - cardiologie 

intervenŃională, electrofiziologie 

- Laborator recuperare medicină fizică şi balneologie ( bază de 

tratament) 

- Compartiment medicină nucleară  

- Compartiment endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică 

- Compartiment prevenire şi control infecŃii nozocomiale 

- Compartiment asistenŃă socială  
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- Cabinet medicina muncii  

- Cabinet oncologie medicală  

- Cabinet zaharat, nutriŃie şi boli metabolice  

- Cabinet planificare familială  

 Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitate:  

- Medicina internă  

- ORL  

- Oftalmologie  

- Chirurgie generală  

- Obstetrică-ginecologie  

- Ortopedie şi traumatologie  

- Neurologie  

- Dermatovenerologie  

- Cardiologie  

- Pediatrie  

- Endocrinologie  

- Urologie  

- Pshiatrie  

- Recuperare medicală fizică şi balneologie  

- Reumatologie  

- Gastroenterologie  

- Cabinet psihologie  

- Sterrilizare  

- Fişier  

Activitate de cercetare  
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- SecŃie de cercerare ştiinŃifică medicală* 

 

 

-   Aparat funcŃional  

Laboratoarele unice de spital deservesc  şi ambulatoriul 

integrat 

*Structura pe nuclee şi colective va fi stabilită după obŃinerea 

avizului AMS pentru noua structură de cercetare 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

Str. Mircea Vulcănescu nr. 43, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Generale de 

Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB : aviz de urbanism nr. 3/19.11.2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1225/ZP/30.12.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2525/9/14.03.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 861636/29.09.2009;  

- Comisia tehnică de circulaŃie a PMB: aviz nr. 

861634/12903/29.09.2009; 

În conformitate cu 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 urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- -Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Mircea 

Vulcănescu nr. 43, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren 

S=1213,00 mp, teren reglementat urbanistic proprietate persoane 

fizice. 

Conform documentaŃiei de urbanism Puz - Zone Construite 

Protejate aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona 

protejată nr. 44 -Temişana. 
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Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=65%; 

CUTmax=1,8; Hmax=10 m (se acceptă realizarea unui singur 

nivel de 3,00 m retras la 1,50 m faŃă de planul vertical al faŃadei). 

CondiŃii de construire aprobate: 

FuncŃiuni: locuinŃe 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=65%; 

CUTmax=1,8; Rmaxh-P+1E+M/Hmax=10 m (se acceptă 

realizarea unui singur nivel de 3,00 m retras la 1,50 m faŃă de 

planul vertical al faŃadei). 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 (doi) ani . 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 249 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

PUD - str. Udricani nr. 14 - str. luliu Barasch nr. 11, sector 3 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

397/982023/01.04.2011; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 8/07.07.2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 14880/76/12.09.2011; 

- Ministerul Culturii şi Cultelor - DirecŃia Generală Patrimoniu 

Cultural NaŃional - DirecŃia Monumente Istorice şi Arheologie: aviz 

nr. 143/M/23.04.2008; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 

1015061/15.07.2011; 

-Comisia tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

1017085/8879/01.08.2011; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Udricani 

nr. 14 - str. luliu Barasch nr. 11, sector 3 - pentru imobilul cu teren 

în suprafaŃă de 2757,24 mp, proprietate Biserica Ortodoxă 

Română - Parohia Udricani. 

Conform PUG - ului aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, 

terenul este cuprins în subzona CP1 - subzona centrală în care 

se menŃine configuraŃia Ńesutului urban tradiŃional conŃinând o 
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parte din zona protejată. Amplasamentul se află în Zona protejată 

nr. 75 - Strehaia. 

Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 65%; 

CUTmax = 2; Hmax = 13 m.  

CondiŃii de construire aprobate: .  

FuncŃiuni: aşezământ de cult şi cultură. 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POT = 49%; CUT = 1,8; 

RmaxH = S+P+M; P+3E; H = 13 m. 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 250 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism  

PUZ - str. GheŃarilor, nr. 19 -21, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de:  

- Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

989/68/G/19880/25.08.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr. 23/14.10.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi. Turismului - DirecŃia 

generală dezvoltare Teritorială: aviz nr. 70/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4144/240/15.11.2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1011639/01.07.2011; 

- Comisia tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

992248/4347/18.04.2011; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism PUZ - str. 

GheŃarilor, nr. 19-21, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S = 

1803,54 mp, teren reglementat ce a generat PUZ, proprietate 

persoană juridică. 

Conform certificatului de urbanism nr. 

989/68/G/19880/2010 eliberat de Primăria Sectorului 1, 
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amplasamentul este cuprins în documentaŃia de urbanism PUZ - 

str. GheŃarilor, nr. 19, sector 1 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 262/29.11.2005. 

Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 55%; 

CUTmax = 3; Rmaxh = D+P+4E. 

CondiŃii de construire aprobate: 

FuncŃiuni: birouri 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 60%; CUTmax = 

3,4; Rmaxh=3S+P+5E+Etehn. 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 251 



63 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

PUZ - Şos. Alexandriei nr. 122B, sector 5, Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 49 - 

A/21.02.2011; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 31/03.06.2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 71/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 11.679/55/11.07.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1009574/24.06.2011; 

-Comisia tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

1007113/7203/24.06.2011; 
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În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională in administraŃia publica, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Şos. Alexandriei 

nr. 122B, sector 5, Bucureşti, pentru o suprafaŃă studiată prin 

PUZ de aprox. 5,0 ha., din care terenul în suprafaŃă de 587,7 mp 
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din acte (586,0 mp din măsurători cadastrale) care a generat 

PUZ, proprietate privată persoană fizică. 

Conform Regulamentului Local de Urbanism - PUG, 

aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 şi H.C.G.M.B. nr. 

324/17.11.2010, amplasamentul este cuprins în subzona M2 - 

subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau 

discontinuu şi înălŃimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. 

Indicatorii urbanistici reglementaŃi prin RLU - PUG aprobat 

prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 şi H.C.G.M.B. nr. 324/2010: 

POTmax = 70%; CUT = 3. 

FuncŃiunea şi regimul de construire aprobat (pentru parcela 

care a generat PUZ): 

 FuncŃiune: locuinŃe colective cu birouri la parter 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 60%; CUTmax = 

3; RHmax = 2S+P+4E; Hmax = 18,0 m. 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 252 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanisitc Zonal  

Str. Diligentei nr. 17, sector 3, Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Generale Dezvoltare 

Urbană - DirecŃia Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriuiui şi Urbanism 

CTATU 

- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 41/11.07.2011/R 19.09.2011; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

790/Z/05.08.2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 82/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 13.406/18.07.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1029826/29.09.2011;  

- Comisia tehnică de circulaŃie:acord de principiu nr. 

11149/05.10.2011; 
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- Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii - Inspectoratul în Bucureşti: 

acord nr. 1767/A/07.06.2011. 

  În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

regulamentului general de urbanism, republicată: 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. DiligenŃei nr. 

17, sector 3, Bucureşti pentru o suprafaŃă studiată prin PUZ de 
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circa 3500,00 mp din care suprafaŃa parcelei care a generat PUZ 

-ST=280,00 mp din acte, este proprietate privată persoane fizice. 

Conform Regulamentului PUZ „Zone Construite protejate" 

aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se află în 

Zona protejată nr. 71, Parcelarea CosiŃelor - subzona „L2b" - 

cartier rezidenŃial de standard ridicat, tipic pentru opŃiunea 

culturală occidentală a elitelor din prima jumătate a secolului XX-

lea; grad de protecŃie maxim - se protejează valorile arhitectural - 

urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor: trama 

stradală, fondul construit, caracterul şi valoarea urbanistică; sunt 

permise intervenŃii care conservă şi protejează valorile existente. 

Indicatorii urbanistici reglementaŃi prin PUZ „Zone 

Construite protejate" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000: 

POTmax. admis= 40%, CUTmax. admis = 1,8, Hmax. admis.= 

10,00 m. 

FuncŃiunea şi regimul de construire avizat (pentru parcela 

care a generat PUZ): 

FuncŃiune: cabinet stomatologic (la parter). 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: 

a) scară acces - închisă, retrasă faŃă de limita stângă cu min. 

0,60 m, cu respectarea Codului Civil; 

b) POTmax.= 43%, CUTmax.=0,81; RHmax.= P+1E; Hmax.= 

Hmax. existent. 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 253 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

PUZ - str. Grigore Cerchez, nr. 12, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti certificat de urbanism nr. 

790/904846/07.06.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 25/19.10.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 59/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2195/07/31.03.2011; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

182/Z/21.02.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 991267/15.04.2011; 

-Comisia tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

979974/2040/07.03.2011; 
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În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal PUZ- str. Grigore 

Cerchez, nr. 12, sector 1, pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 

374,08 mp, proprietate persoană juridică. 

Conform PUZ zone construite protejate amplasamentul se 

încadrează în Zona protejată nr. 53 - parcelarea Mornand. Pentru 
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amplasament a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 72/27.02.2009, 

PUZ - str. Grigore Cerchez, nr. 12, cu funcŃiunea de locuire. 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 55%; CUTmax = 2,8; 

RmaxH = 2S+P+4E; Hmax= 18 m. 

CondiŃii de construire aprobate: 

FuncŃiuni: schimbarea funcŃiunii construcŃiei în execuŃie, din 

locuire în clădire de birouri. 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: se menŃin indicatorii aprobaŃi 

anterior POTmax = 55%; CUTmax = 2,8; Hmax = 18m; Rhmax = 

2S+P+4E. 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 254 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Inginerilor nr. 9, sector 2 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 

15/7/20.05.2009/R/03.03.2010; 

- Ministerul Dezvoltării, Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 175/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3457/289/07.09.2009; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 848285/31.07.2009; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

6731/01.07.2009; 

În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completării ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Inginerilor nr. 

9, sector 2, pentru o suprafaŃă studiată prin PUZ: S - 250,78 mp 

(251 mp rezultaŃi din măsurători cadastrale) proprietate persoană 

fizică. 

Prevederi PUG: terenul se încadrează în subzona CB1 -

servicii publice dispersate în afara zonelor protejate. 

Indicatori urbanistici reglementaŃi sunt: POTmax=50%; 

CUTmax =2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri. 

Certificat de urbanism nr. 2973/105-I/12.08.2009 emis de 

Primăria Sector 2. 

FuncŃiune aprobată: servicii 
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Indicatori urbanistici aprobaŃi: POT max. = 43%; CUTmax. 

=1,4; RmaxH=P+3E(15m). 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 255 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Badea CârŃan nr. 69, sector 2 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

CTUAT -DUAT a PMB - aviz de urbanism nr. 20/1/7/24.06.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei - DirecŃia Generală 

Dezvoltare Teritorială - aviz nr. 182/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti - decizia 

etapei de încadrare nr. 3378/285/21.09.2009; 

- Comisia de coordonare a PMB - aviznr. 842082/10.07.2009; 

- Comisia tehnică de circulaŃie - aviz nr. 4178/30.03.2009. 

În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

Planului Urbanistic General; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Badea 

CârŃan nr. 69, sector 2, pentru o suprafaŃă de teren S = 96,47 

mp., teren proprietate persoane fizice. 

Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 amplasamentul ce face obiectul 

documentaŃiei de urbanism se încadrează în Zona M2 - zonă 

mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau 

discontinuu şi înălŃimi maxime de P + 14 niveluri cu accente 

înalte. 

Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 70%; 

CUTmax = 3; Rmaxh = P + 14E. 

CondiŃii de construire aprobate: 
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FuncŃiune aprobată: spălătorie de maşini automatizată cu 

acces de maxim 2 maşini. Se interzice parcarea şi blocarea 

accesului pe domeniul public. 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 70%; CUTmax = 

0,7; Rmaxh = P; Hmax = 6,00m. 

Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 256 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî 

asupra asocierii cu AsociaŃia HAM&MIAU în vederea 

implementării proiectului  

„Adăpost pentru câinii fără stăpân" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu şi al 

AutorităŃii pentru Supravegherea şi ProtecŃia Animalelor; 

În baza prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să 

hotărască cu privire la asocierea cu AsociaŃia HAM&MIAU în 
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vederea implementării proiectului „Adăpost pentru câinii fără 

stăpân". 

Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 257 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Consiliul de conducere al AutorităŃii 

Metropolitane de Transport Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialiate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

Luând în considerare raportul Comisiei de transporturi şi 

infrastructură urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

- Art. 10 alin. (1) şi alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului nr. 21/2011 

privind înfiinŃarea AutorităŃii Metropolitane de Transport Bucureşti; 

- Art. 11 alin. (1) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

1204/2011 privind aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi 

funcŃionare  a AutorităŃii Metropolitane de Transport Bucureşti; 

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

pct. 14 şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul łica HoraŃiu Florin ca 

reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

Consiliul de conducere al AutorităŃii Metropolitane de Transport 

Bucureşti. 

Art.2 Persoana desemnată la art. 1 şi direcŃiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 258 



84 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea unei Comisii speciale din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti de analiză şi verificare a 

activităŃii DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 29 din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 54 alin. (7) şi art. 45 alin. (1) şi 

alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă constituirea unei Comisii speciale din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti de analiză şi 

verificare a activităŃii DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti cu următoarea componenŃă: 
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1 Gâf-Deac loan; 

2 Toma Veronica; 

3 Pîrvu Cosmin Gabriel; 

4 Deaconescu Cristinel Ionel; 

5 Capotă Bogdan Alexandru; 

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 îşi va desfăşura activitatea 

pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri şi va avea ca obiectiv verificarea activităŃii DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. 

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art. 2, Comisia va 

prezenta Consiliului General al Municipiului Bucureşti un raport 

cuprinzând concluziile activităŃilor desfăşurate. 

Art.4 Comisia prevăzută la art. 1, direcŃiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, precum şi alŃi specialişti invitaŃi de comisie vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

20.12.2011. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.12.2011 

Nr. 259 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de  

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 

2011 

 

 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 nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

2011, precum şi a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 10/2011 cu privire la rectificarea 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; 
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 Conform adresei nr. 7436/29.11.2011 transmisă de către 

AgenŃia NaŃională pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului 

Bucureşti privind transferurile pentru finanŃarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap în anul 2011;  

 Conform adresei nr 5558/1636588/08.12.2011 transmisă 

de către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 

privind majorarea veniturilor secŃiunii de dezvoltare; 

 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 1.429.773,94 

mii lei se majorează cu suma de 4.704,64 mii lei devenind 

1.434.478,58 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 756.121,58 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 678.357,00 

mii lei; 
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 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.103.655,51 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.070.598,74 

mii lei se majorează cu suma de 7.274,64 mii lei devenind 

1.077.873,38 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform 

anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 728.599,13 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 349.274,25 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

25.657,13 mii lei se majorează cu suma de 125,00 mii lei 

devenind 25.782,13 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt 

repartizate pe secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 25.033,73 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 748,40 mii 

lei; 
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 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.434.478,58 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

� Bugetul local în sumă de 1.105.952,84 mii  lei se 

majorează cu suma de 7.274,64 mii lei devenind 1.113.227,48 

mii lei şi este structurat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2, 

astfel : 

 

(1) 1.113.227,48 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 728.599,13 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 384.628,35 

mii lei; 

 

(2) 146.688,45 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 78.464,35 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 68.224,10 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 

1.2.1.1.2 );  

(3) 23.075,82 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 
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 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 21.503,13 

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; 1.2.1.2.4); 

(4) 35.856,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 35.856,00 

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) 47.406,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.731,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.675,84 

mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 

1.2.1.5.2 ; 1.2.1.5.3); 

(7) 187.030,04 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 178.290,21 

mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 8.739,83 

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 ; 1.2.16.1.2 ; 

1.2.1.6.1.2.1 ; 1.2.1.6.1.2.2 ; 1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1 

.2.1.6.1.4); 

(8) 6.173,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.477,50 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 696,00 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1) ; 

(9) 108.270,92 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 88.727,35 

mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 19.543,57 

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 ; 1.2.1.8.4 ); 

(10) 153.592,50 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.290,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 55.302,50 

mii lei, rectificându-se conform anexeinr.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 ) ; 
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(11) 178.125,74 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.410,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 165.715,74 

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

1.2.1.10.1.2 ; 1.2.1.10.2.1 ; 1.2.1.10.2.2 ; 1.2.1.10.1.3; 1.2.1.10.4; 

1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6; 1.2.1.10.7; 1.2.1.10.8) 

(12) 152.248,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 151.554,61 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 693,84 mii 

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

1.2.1.11.2); 

(13) 39.834,14 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 37.774,98 

mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 2.059,16 

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) 34.405,08 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 0,00 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 34.405,08 

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 

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 

28.689,85 mii lei se majorează cu suma de 125,00 mii lei 

devenind 28.814,85 mii lei, conform anexei 1.4 fiind repartizat pe 

secŃiuni, astfel :  
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(1) 28.814,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 27.522,45 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.292,40 mii 

lei; 

(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) 15.687,85 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 15.074,45 

mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 738,40 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: 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 3.300,00 mii 

lei, nerectificându-se; 

 

(5) 9.649,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 9.095,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 554,00 mii lei, 

nerectificându-se. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 2.488,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 554,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la 

sfârşitul anului 2010. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe şi interne pe 

anul 2011 în sumă de 295.131,25 mii lei lei se diminuează cu 

suma de 2.695,00 mii lei devenind 292.436,25 mii lei, conform 

anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după 

cum urmează:   

   

(1) 217.305,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care : 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 217.305,00 

mii lei; 

 

(2) 217.305,00 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 rectificându-se conform anexei 1.5.2, din care : 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  

mii lei; 

 

(4) 64.643,44 mii lei pentru capitolul 70.07 LocuinŃe, 

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

1.5.2.1 (1.5.2.1.1 ; 1.5.2.1.2); 

 

(5) 10,487,81 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.2.2 (1.5.2.2.1); 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 637.375,27 

mii lei, conform programului de investitii publice, din care: 
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- 343.646,54  mii lei – buget local ; 

- 292.436,25 mii lei – suma alocată pentru împrumuturi externe si 

interne ;   

- 1.292,48 mii lei – suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, UnităŃile de 

ÎnvăŃământ din Sectorul 1, PoliŃia Locală Sector 1, Complexul 

MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, DirecŃia Management Economic, DirecŃia 

InvestiŃii şi 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.: 210 

Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de 01.06.2008; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr.673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.172/28.09.2011 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă; 

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.”a” şi 

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

publice locale, republicată, cu modificările ulterioare şi 

completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucuresti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 211 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de viceprimar al domnului 

Daniel Tudorache 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat 

General, AudienŃe; 

 Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.57, alin.(4) din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

art.18, alin.(4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 11 din Regulamentul cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobat prin OrdonanŃa Guvernului României nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Vâzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

218/23.06.2008 privind alegerea viceprimarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.81, 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri încetează 

mandatul de viceprimar al sectorului 1 al domnului Daniel 

Tudorache, acesta urmând a-şi păstra calitatea de consilier local, 

în conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit ”a”, teza finală din 

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

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 212 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuŃiei bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 la data de 30 noiembrie 2011, 

inclusiv anexe ale acesteia 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

2011; 

 łinând seama de prevederile art.49, alin.(12) şi (13) din 

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

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr.4/31.01.2011 privind aprobarea bugetului general consolidat 

pe anul 2011, cu rectificările şi modificările ulterioare; 
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 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art.45 alin (2), art.63, alin.(4), lit”.b” şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la 

data de 30.11.2011, conform anexelor :  

 Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2 ; 1.3) ; 

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 ; nr. 2.1 ; 2.1.1 (2.1.1.1 ; 

2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1 ; 2.1.2.2 ; 2.1.2.3 ; 2.1.2.4); nr. 2.1.3 

(2.1.3.1 ; 2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1 ; 2.1.5.2 ; 

2.1.5.3) ; nr. 2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1 ; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 

2.1.6.2.2; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.2.3; 2.1.6.3; 2.1.6.4); nr. 2.1.7 

(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr. 2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 

2.1.8.4 ; 2.1.8.5); nr. 2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 

2.1.9.5); nr. 2.1.10 (2.1.10.1 ; 2.1.10.2 ; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 
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2.1.10.5 ; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8; 

2.1.10.9 ; 2.1.10.9.1 ; 2.1.10.9.2); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 

2.1.11.3 ); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr.2.1.13 

(2.1.13.1). 

 

 Art.2. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii la data de 30.11.2011, conform anexelor : 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4) ;  

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. ; nr. 4.1 ; nr. 4.1.1 

(4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ; 4.1.2.1.1 ; 4.1.2.1.2 ; 4.1.2.2 ; 

4.1.2.2.1 ; 4.1.2.2.2.; 4.1.2.3) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; nr. 4.1.4 

(4.1.4.1).   

 

 Art.3. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului creditelor 

interne la data de 30.11.2011, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 

5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.2 ; 5.1.2.1 ; 5.2 ; 5.2.1 ;5.2.1.1). 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi  UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, PoliŃia Locală Sector 1, 

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Complexul 
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MultifuncŃional Caraiman Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 

1, 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.: 213 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 între conducerea 

instituŃiei şi reprezentanŃii salariaŃilor 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

Domeniului Public 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 la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În baza Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 

a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile  Legii nr. 62/2011 a dialogului 

social; 

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

Muncii, republicată; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României 

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

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În considerarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În considerarea dispoziŃiilor Ordinului comun al Ministerului 

Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi  al Ministerului FinanŃelor 

Publice nr. 42/77/ 2011 privind  aprobarea normele metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 În concordanŃă cu Procesul verbal încheiat la sediul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 al Municipiului 

Bucureşti, cu ocazia negocierii clauzelor Contractului Colectiv de 

Muncă încheiat la nivel de unitate; 
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 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1). Se aprobă Contractul Colectiv de Muncă de la 

nivelul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, între 

conducerea instituŃiei şi reprezentanŃii salariaŃilor, conform Anexei 

1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

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

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit 

legii. 

  

 Art.2. Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, 

aprobate potrivit prezentei hotărâri, se aplică de la data 

înregistrării sale la AgenŃia pentru PrestaŃii Sociale a Muncipiului 

Bucureşti. 

 

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

orginale, din care un exemplar pentru AgenŃia de PrestaŃii Sociale 

a Municipiului Bucureşti. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, reprezentantii 

salariaŃilor din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâre. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr.: 214 
Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL al SECTORULUI 1 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 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; 

 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 prevderile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

muncii, republicată; 

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010-Legea-cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului 

muncii, familiei 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 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 
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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.: 215 
Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităŃii 

la transportul urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



116 

 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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 Metodologia privind acordarea gratuităŃii 

la transportul urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.274/22.12.2010. 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr.: 216 
Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTARÂRE 

pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate 

eligibile/neeligibile şi valoarea subvenŃiei acordate conform 

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

actualizată în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului României nr.215/2008 privind unele 

măsuri pentru susŃinerea programelor de dezvoltare a 

construcŃiei de locuinŃe la nivel naŃional 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Directorului 

Directiei Juridice şi Resurse Umane; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României nr.51/2006 pentru aprobarea programului naŃional 

privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, cu 
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modificările şi completările ulterioare, aprobată de Legea 

nr.12/2007; 

 łinând cont de prevederile art.IV din OrdonanŃa de UrgenŃă 

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

susŃinerea programelor de dezvoltare a construcŃiei de locuinŃe la 

nivel naŃional; 

 Luând în considerare dispoziŃiile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare 

a Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală, aprobat prin OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 51/2006; 

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

metodologice pentru punerea în aplicare a programului naŃional 

privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, 

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

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃei şi Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative; 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă lista persoanelor declarate 

eligibile/neeligibile şi valoarea subvenŃiei acordate conform 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României  nr.51/2006 pentru 
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aprobarea programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, actualizată în conformitate cu 

prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susŃinerea programelor 

de dezvoltare a construcŃiei de locuinŃe la nivel naŃional, care au 

depus cerere de subvenŃie înregistrată înainte de data de 

15.11.2011, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic si Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr.: 217 
Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru proprietarii imobilelor clădiri compuse din cel mult 

două unităŃi locative care au executat lucrări de intervenŃie 

pe cheltuială proprie 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe 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; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi completările 
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ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 89 din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 30/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

pe o perioadă de 7 (şapte) ani pentru proprietarii imobilelor clădiri 

compuse din cel mult două unităŃi locative proiectate în perioada 

1950-1990 care execută, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare, lucrări 

de reabilitare pe cheltuială proprie, aşa cum sunt acestea definite 

în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare şi care nu au taxe şi 

impozite neachitate către bugetul local al Sectorului 1. 

 Art.2. Măsura dispusă la art. 1 se aplică cu începere de la 

data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de 

reabilitare.  
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 Art.3. Acordarea scutirii de la plata impozitului se face pe 

baza următoarelor înscrisuri: 

a) solicitarea expresă a proprietarilor imobilelor 

menŃionate la art. 1 adresate DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1; 

b) certificatul de performanŃă energetică sau raportul de 

audit energetic în care să se recomande de către auditorul 

energetic realizarea măsurilor de intervenŃie; 

c) înscrisuri din care să rezulte că imobilul a fost proiectat 

în perioada 1950-1990; 

d) acte de proveninŃă a materialelor de construcŃii 

destinate realizării lucrărilor de reabilitare, în cazul în care aceste 

lucrări se execută în regie proprie, sau, după caz, contractul de 

execuŃie de lucrări; 

e) procesul-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiŃiile legii, ulterior intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, sau notă de constatare întocmită de către DirecŃia 

InspecŃie din cadrul PoliŃiei Locale Sector 1, după caz. 

f) certificat de performanŃă energetică din care să rezulte 

că prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, imobilul a 

avansat într-o clasă energetică superioară. 

 

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

şi Taxe Locale Sector 1, DirecŃia InspecŃie din cadrul PoliŃiei 
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Locale Sector 1, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr.: 218 
Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind anularea creanŃelor fiscale restante mai mici sau 

egale de 25 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 

2011 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a 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 pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Având în vedere prevederile art.178, alin.(2) şi alin.(3) din 

Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36, art.45 şi art.115, alin.(1), 

lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 va proceda la anularea creanŃelor fiscale restante 

mai mici sau egale cu 25 lei, aflate în sold la data de 31 

decembrie a anului 2011. Plafonul se aplică totalului creanŃelor 

fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

 

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

şi Taxe Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audiente 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 219 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale 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 pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În baza dispoziŃiilor art.56, lit.”a”, art.63, art.64, alin.(1) şi 

art.68 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor Legii cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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 Luând în considerare prevederile art.144 şi următoarele din 

Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1932/2009 al 

preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de promovare în clasă a funcŃionarilor publici; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.14/28.02.2011 privind aprobarea modificării 

Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe 

Locale a Sectorului 1; 

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

cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 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 Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General Audiente, Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 220 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot 

de către Complexul MultifuncŃional Caraiman şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

în scopul asigurării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de 

angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare 

pentru supravegherea sănătăŃii lucrătorilor din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate comun întocmit 

de către Complexul MultifuncŃional Caraiman şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Văzând 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 Legii nr.24/2000 privind normele de 
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tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Tinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 

53/2003-Codul muncii, republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind 

statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 319/2006 privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăŃii 

lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 Văzând Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.154/31.03.2009 privind aprobarea implementării Proiectului-

Pilot de către  Complexul MultifuncŃional Caraiman şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în 

scopul asigurării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor 
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serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea 

sănătăŃii lucrătorilor din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.512/22.12.2009, respectiv 

nr.278/22.12.2010 prin care s aprobă continuarea implementării 

acestui Proiect-Pilot; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea implementarii Proiectului-Pilot 

de către Complexul MultifuncŃional Caraiman şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în scopul 

asigurării de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor 

serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea 

sănătăŃii lucrătorilor din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 

 Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 

2011-31 decembrie 2012.  
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr.: 221 
Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.25/15.12.2011 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. 12/7/20.09.2011, 

13/19/18.10.2011, 13/10/18.10.2011, 16/12/09.12.2011 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 şi Comisiei de 

Precoordonare ReŃele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 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 şi 

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 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 
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Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine  4 

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.: 222 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.26/21.12.2011 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 15/24/06.12.2011 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 şi Comisiei de 

Precoordonare ReŃele - PMB 

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 



138 

 

 - 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 şi 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizul Comisiei Tehnice de 
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Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 1 

poziŃie.   

 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.: 223 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREȘȘȘȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia Health 

AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de 

tip familial a copiilor şi tinerilor protejaŃi prin măsura de 

plasament a C.P.C. Sector 1 la FundaŃia Health AID România” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 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. 272/2004 privind 

protecŃie şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr.326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 

publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate 

în centrele maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere solicitarea nr.252/13.12.2011 a FundaŃiei 

Health AID România, înregistrată la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub 

nr.41172/15.12.2011;   

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 

1 al Municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 
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Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia Health AID 

România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip 

familial a copiilor şi tinerilor protejaŃi prin măsura de plasament a 

C.P.C. Sector 1 la FundaŃia Health AID România”. 

 Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorul 1 şi FundaŃia 

Health AID România vor încheia ConvenŃie de Colaborare, 

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

hotărâre. 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, ConvenŃie de Colaborare menŃionată la art.2. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sectorul 1, FundaŃia Health AID România şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 224 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar FundaŃiei "PRO 

DINAMO", în vederea desfăşurării unor activităŃi sportive 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al Serviciului Imagine, Cultură 

Presă şi Informatică; 

 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; 

 Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 3 din Legea educaŃiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând adresa FundaŃiei „Pro Dinamo” nr. 44/19.10.2011 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

31475/20.10.2011; 
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 În temeiul, art.45, alin.(2), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), 

lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare 

de 500.000 lei FundaŃiei „PRO DINAMO” – Bucureşti, în vederea 

sprijinirii sportului românesc şi în special a activităŃilor de volei. 

  

 Art.2. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor, modul de realizare a 

investiŃiilor  precum şi modul de acordare a ajutorului prevăzut la 

art. 1 vor fi stabilite în protocolul ce va fi încheiat în acest sens de 

către părŃi, protocol al cărui model-cadru se regăseşte în Anexa 

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

  

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

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul cu 

FundaŃia „PRO DINAMO” – Bucureşti. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, Serviciul Imagine, Cultură Presă şi Informatică şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 225 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare  ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare politicile promovate până în prezent 

în domeniile proprii de competenŃă vizând administraŃia publică 

locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă 

unor noi cerinŃe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, 

la un alt nivel calitativ, a unor atribuŃii sau îndeplinirii unor noi 
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atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

competent orientat către cetăŃean şi nevoile acestuia.  

 În acest contextul dat, pentru încadrarea în fondurile 

alocate, s-a apreciat o regândire a sistemului instituŃional - a 

aparatului de specialitate.  

 Având în vedere obiectul de activitate al serviciului public 

comunitar local de evidenŃa persoanelor din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari 

cărora se adresează acestea prin acŃiunile lor, se impune cu 

necesitate ca măsurile propuse să fie realizate în termenele 

legale prevăzute.  

 De asemenea, promovărea acestui act este justificată şi de 

faptul că  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin DirecŃia Publică 

de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, trebuie să 

aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaŃii gestionate de aparatul 

de specialitate, de continuitate a activităŃii comunitare etc.  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi 

constituie elementele unei situaŃii extraordinare, ce nu suferă 

amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurii organizatorice.  

 Având în vedere adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti cu numărul de înregistrare 1953 din 29 noiembrie 2011 

prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 947, 

începând cu data de 01.01.2012, pe unitatea administrativ 
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teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, începând cu data de 

01.01.2012, cu excepŃia celor din cadrul capitolelor bugetare 

„ÎnvăŃământ”,„Asigurări şi asistenŃă socială” şi „Sănătate”, pentru 

care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce 

cuprind inclusiv normativul de personal,  

 Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor 

contractate şi aflate în implementare din fonduri externe 

nerambursabile (pre şi post aderare), precum şi perioadele de 

implementare, întocmite conform anexei 2 la precizările 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. 

 De asemenea, pentru îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 

contractele de finanŃare de către sectorul 1 al Municipiului, în 

vederea implementării proiectelor finanŃate din fonduri externe 

nerambursabile şi atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectelor 

se impune suplimentarea normativului de personal de la nivelul 

aparatului de specialitate cu 2 (două) posturi de natură 

contractuală pe perioadă determinată, respectiv până la data 

implementării proiectelor, în funcŃie de valoarea totală cumulată a 

acestora. 

 În vederea respectării prevederilor art. III, IV şi VI din 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările şi completările ulterioare,  
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 În aplicarea prevederilor Ordinului comun al ministrului 

administraŃiei şi internelor şi al ministrului finanŃelor publice nr. 

234/2698/2011 privind revizuirea mediei numărului de locuitori 

prevăzute în tabelul 2 din anexa la OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare;  

 Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului 

Sectorului 1 nr. 12271/13.12.2011, prin care se stabileşte 

numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate 

de 347, inclusiv funcŃiile de primar şi viceprimar precum şi 

numărul de posturi prevăzut pentru DirecŃia Publică de EvidenŃă a 

Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 96 de posturi.  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 - privind 

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

completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2004 privind protecŃia 

personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte 

unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicată;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice şi ale 

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

plătit din fonduri publice; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 

 Potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi al Ministerului FinanŃelor Publice 

nr. 42/77/ 2011 privind aprobarea normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 Văzând avizul favorabil nr. 923206 din 22.12.2011 emis de 

către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici,  

 Văzând avizul consultativ nr.1955482 din 22.12.2011 emis 

de către Inspectoratul NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor   

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de 

specialitate este de 347, din care numărul maxim de posturi 

prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenŃă a 

persoanelor este de 96. 

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de 

specialitate include şi funcŃiile de primar, viceprimar, secretar al 

sectorului şi administratorul public.  

(3) Personalul aparatului de specialitate este format din 

funcŃionari publici şi personal contractual. Salarizarea 

personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face în 

condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 Art.5. Aplicarea procedurilor legale privind modificările 

stabilite în noua structură organizatorică  se realizează de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate 

de legislaŃia în vigoare.  

 Art.6. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în termen legal, 

va înştiinŃa AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce 

priveşte transformarea funcŃiilor publice.  
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 Art.7. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la 

data comunicării. Celelalte hotărârile ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcŃii şi 

Regulamentul de organizare si funcŃionare ale aparatului de 

specialitate  îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare 

a acestei hotărâri. 

 Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

DirecŃia Publică de EvidenŃă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 

1, întregul aparat 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.: 226 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1 

 

 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 a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  

 łinând cont de dispoziŃiile Legii nr. 188/1999 privind 

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

completările ulterioare;  

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind 

Codul muncii, republicată; 
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 În temeiul prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 

13/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr.7/31.01.2011 privind reorganizarea DirecŃiei Generale 

de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei Locale a Sectorului 1;  

 În conformitate cu dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 207/24.11.2011 privind aprobarea modificării Statului 

de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 

 Luând în considerare DispoziŃia Primarului Sectorului 1 

privind stabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2012, la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  

 Luând în considerare adresa nr. 24064/23.11.2011 emisă 

de InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti; 

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

lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 

1, în sensul reducerii numărului maxim de posturi al instituŃiei de 

la 273 la 265 posturi, ca urmare a revizuirii mediei numărului de 

locuitori, 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. 207/24.11.2011 se 

aplică Ńinând cont şi de modificările aduse prin prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

Direcția Juridică și 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.: 227 

Data: 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de finalizarea negocierilor privind 

terenurile libere de construcŃii situate în Bucureşti, Str. 

Someşul Rece nr. 55, Sector 1 şi Str. Someşul Rece nr. 55A, 

Sector 1 şi se aprobă încheierea unui contract de vânzare-

cumpărare cu privire la terenurile menŃionate 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare adresa doamnei Sztankovics Laura 

Andreea înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

21387/27.07.2011 prin care şi-a manifestat interseul cu privire la 

vânzarea terenurilor libere de construcŃii situate în Bucureşti, Str, 

Someşul Rece nr. 55 şi Str. Someşul Rece nr. 55A. 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 149/07.09.2011 privind achiziŃionarea de către 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 
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Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor situate în Bucureşti, Str. 

Someşul Rece nr. 55 şi Str. Someşul Rece nr. 55A, Sector 1; 

 Văzând adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr. M.H./19448; 23774/P/ din 19.12.2011 înregistrată la sediul 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 37367 din 20.12.2011 prin care s-a 

menŃionat că Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

149/07.09.2011 a fost adoptată în exercitarea atribuŃiilor ce revin 

acestuia conform legii; 

 Luând act de procesul-verbal de negociere finală încheiat 

în data de 27.12.2011 prin care s-a stabilit achiziŃionarea celor 

două terenuri la un preŃ de 680 euro/mp; 

 În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se ia act de finalizarea negocierilor privind 

achiziŃionarea terenurilor libere de construcŃii situate în Bucureşti, 

Str. Someşul Rece nr. 55, Sector 1 identificat cu nr. cadastral 

22715 şi înscris în cartea funciară nr. 66168, în suprafaŃă de 

511,84 mp şi Str. Someşul Rece nr. 55A, (fostă Dobrogeanu 
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Gherea nr. 80), Sector 1, identificat cu nr. cadastral 25974 şi 

înscris în cartea funciară nr. 88703, în suprafaŃă de 346,33 mp. 

 Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-

cumpărare a imobilelor menŃionate la art. 1 la preŃul rezultat în 

urma negocierii de 680 euro/mp plătibil în lei la cursul comunicat 

de Banca NaŃională a României în ziua autentificării contractului 

de vânzare-cumpărare, preŃul total pe care cumpărătorul va trebui 

să-l plătească vânzătorului fiind de 583.555,60 euro (511,84 mp + 

346,33 mp x 680 euro/mp). 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice 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.: 228 

Data: 28.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat şi particular pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate al directorului AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 61 alin (2) din 

Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

39/15.03.2011 pentru organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de 

învăŃământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 155/07.09.2011; 
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 Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti nr. 20991/23.12.2011 înregistrată la sediul Primărăriei 

Sectorului 1 cu nr. 38005/27.12.2011; 

 Potrivit prevederilor art. 80 şi art. 81 alin. (2), lit. j) din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pentru anul şcolar 2012-2013, la nivelul sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, reŃeaua şcolară a unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat şi particular este cea aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/15.03.2011, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

155/07.09.2011, conform Anexelor, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 
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şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 229 

Data: 28.12.2011 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 

privind reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2, cu 

modificările ulterioare 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2, cu 

modificările ulterioare;  

 Analizând: 
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 - Raportul de specialitate nr. 80594/28.11.2011 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 16781/29.11.2011 întocmit de 

Directorul General al PoliŃiei Locale Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil nr. 912193/09.11.2011 al AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici privind aprobarea funcŃiilor 

publice din cadrul PoliŃiei Locale Sector 2; 

 - Adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

24066/P/23.11.2011; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea PoliŃiei Locale nr. 155/12.07.2010; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind 

aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

PoliŃiei Locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 21/2011 pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 
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2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010; 

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

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 modificarea şi completarea 

Organigramei, a Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2, instituŃie 

publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

                       (2) Numărul total de posturi din structura 

organizatorică a PoliŃiei Locale Sector 2 este 356, din care 35 

funcŃii de conducere şi 321 funcŃii de execuŃie (285 operative). 

                       (3) Numărul total al funcŃiilor publice este 316, din 

care 34 funcŃii publice de conducere şi 282 funcŃii publice de 

execuŃie (259 operative). 

                       (4) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 56 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/ 

modifica funcŃiile din stat, fără majorarea numărului total de 

posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcŃii 

publice). 
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  (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor 

respective de funcŃii publice se fac cu avizul prealabil al AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici şi cu respectarea cerinŃelor 

prevăzute de Statutul funcŃionarilor publici. 

 Art.3. Anexele Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

10/03.02.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale 

Sector 2 se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre. 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 Art.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 10/2011 rămân aplicabile. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 
215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 111 

Bucureşti, 06.12.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între 

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi FederaŃia 

 Română de Fotbal 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti şi FederaŃia Română de Fotbal;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 81613/02.12.2011 întocmit de 

către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 78312/24.11.2011 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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 - Raportul de specialitate nr. 80940/29.11.2011 întocmit de 

către AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, MinorităŃi, 

Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea educaŃiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 86/2011 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; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă „Protocolul” nr. 76425/2011/3627/2011 

privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi 
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FederaŃia Română de Fotbal, conform anexei ce conŃine un 

număr de 5 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Primarul Sectorului 2 să semneze 

Protocolul şi documentele necesare pentru punerea în aplicare a 

prevederilor „Protocolului” menŃionat la art. 1. 

 

 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

                   (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată 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. 112 

Bucureşti, 06.12.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

înlocuirea unui membru al Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.526064 din 21.11.2011 

întocmit de Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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 - Nota de fundamentare nr.978/22.11.2011 prezentată de 

către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G.R. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia 

de funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului; 

 - art. IX alin.(1) din O.U.G. nr. 35/2009 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de 

personal în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.46/27.12.2004 

privind înfiinŃarea şi componenŃa nominală a Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 154/2010; 

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

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

republicată, cu 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.unic Pe data prezentei, d-na Emilia Sandu, 

reprezentant al organismului privat acreditat-OrganizaŃia Suedeză 

pentru Ajutor Umanitar Individual, se înlocuieşte cu dl.Gabriel 

Cazacu - reprezentant al FundaŃiei “Sf.Macrina-Ajutor şi 

Recuperare Medico-Socială pentru Copii în Dificultate-A.R.M.S.”. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 113 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii 

„amenajare grădină publică şi teren sport - Strada Marian 

Cristescu” 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii 

„amenajare grădină publică şi teren sport - Strada Marian 

Cristescu”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14720/22.11.2011 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 
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serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 81365/02.12.2011 întocmit de 

DirecŃia 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 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 22.11.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 86/2011 

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 aXIII – a; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 Studiul de fezabilitate al proiectului 

„amenajare grădină publică şi teren sport - Strada Marian 

Cristescu”, obiectiv de investiŃii de interes local din Sectorul 2, 

conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

                  (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul 

general pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 
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interes local reprezentând „amenajare grădină publică şi teren 

sport - Strada Marian Cristescu” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, conform anexelor nr. 2 şi 3 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

            (3) Valoarea totală a lucrărilor „amenajare grădină 

publică şi teren sport - Strada Marian Cristescu” este de 

1457,625 mii lei cu TVA, din care C+M = 1246,039 mii lei cu 

TVA. 

            (4) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 50 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 - 

3 vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii publice, 

exceptându-se suprafeŃele de teren revendicate, până la 

clarificarea regimului juridic al acestora. 

                   (2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

           (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa organizării procedurii şi a 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 
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 Art.3 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

                    (2) Anexele 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. 114 

Bucureşti, 06.12.2011 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii 

„amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul 

Pantelimon” 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii 

„amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul 

Pantelimon”;  

 Analizând: 
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 - Raportul de specialitate nr. 14712/22.11.2011 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 de specialitate nr. 81366/02.12.2011 întocmit de 

DirecŃia 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 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 22.11.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 
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aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 Studiul de fezabilitate al proiectului 

„amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul 

Pantelimon”, obiectiv de investiŃii de interes local din Sectorul 2, 

conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul 

general pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local reprezentând „amenajare gard ornamental parc 

Strada Ciocârliei – Sfântul Pantelimon” din Sectorul 2 al 
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Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 2 şi 3 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

           (3) Valoarea totală a lucrărilor „amenajare gard 

ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul Pantelimon” este 

de 452,33 mii lei cu TVA, din care C+M = 415,15 mii lei cu TVA. 

           (4) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 43 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 - 

3 vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii publice, 

exceptându-se suprafeŃele de teren revendicate, până la 

clarificarea regimului juridic al acestora. 

               (2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

      (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa organizării procedurii şi a 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.4 (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. 115 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, bld. 

Pierre de Coubertin, Sector 2, din administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe agroalimentare 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, bld. Pierre de 

Coubertin, Sector 2, din administrarea AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2 în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

în vederea realizării unei pieŃe agroalimentare;  

 Analizând:  
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 - Raportul de Specialitate nr. 81499/02.12.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de Specialitate nr. 15153/02.12.2011 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 de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Adresa nr. 2068/17.11.2011 a AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) 

precum şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaŃă de 

855 m.p., situat în Bucureşti, adiacent bld. Pierre de Coubertin, 

Sector 2, din administrarea AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2 în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, în 

vederea realizării unei pieŃe agroalimentare. 

                  (2) Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se 

face pe bază de proces verbal încheiat între AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2 în calitate de predător şi AdministraŃia 

PieŃelor Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

 Art.3. Schimbarea destinaŃiei terenului fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti atrage de 

drept revocarea prezentei hotărâri.  
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 Art.4. Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

va lua măsurile necesare înscrierii bunului imobil prevăzut la art. 

1 în evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului 

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

completările ulterioare. 

 

 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura aducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

                    (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 116 

Bucureşti, 06.12.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unor bunuri 

mobile obŃinute prin proiecte finanŃate din Fondul de Mediu către 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, respectiv către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită a unor bunuri mobile 

obŃinute prin proiecte finanŃate din Fondul de Mediu către DirecŃia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 
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respectiv către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 81318/30.11.2011 întocmit de 

DirecŃia Economică 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; 

 - Prevederile contractului de finanŃare nerambursabilă nr. 

633/N/10.06.2010 încheiat cu AdministraŃia Fondului pentru 

Mediu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1741/2010 

pentru aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului privind 

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire - beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, 

instituŃii publice şi unităŃi de cult; 
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. a) şi art. 45 alin. (1) coroborat 

cu art. 81 alin. (2) lit. j) precum 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 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită 

pentru o perioadă de 12 ani a bunuri mobile obŃinute prin 

proiectul „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sisteme 

care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 

eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii 

aerului, apei şi solului pentru următoarele amplasamente: 

„SperanŃa”, „Cireşarii”, „Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2”, 

„LuminiŃa” „Casa din Vis” şi „GrădiniŃa nr. 277”, către DirecŃia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

respectiv către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2. 

                 (2) Bunurile mobile ce se transmit către DirecŃia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

sunt menŃionate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  
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                 (3) Bunurile mobile ce se transmit către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 sunt 

prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 

1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Primăria 

Sectorului 2 în calitate de predător şi DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, în 

calitate de primitori, în termen de 30 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.3. Începând cu data primirii bunurilor mobile, DirecŃia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 au obligaŃia de a cuprinde în propriile bugete de venituri 

şi cheltuieli, fondurile necesare pentru buna funcŃionare a 

acestora. 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 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. 117 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea alocaŃiei de hrană pentru copii/persoane adulte-

beneficiari de servicii sociale în cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

majorarea alocaŃiei de hrană pentru copii/persoane adulte-

beneficiari de servicii sociale în cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 79951/24.11.2011 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 79963/24.11.2011 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 
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Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

socială, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 272/2004 privind protecŃia drepturilor copilului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa Guvernului României nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

- Ordinul ministrului sănătăŃii publice nr.1563/2008 pentru 

aprobarea listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor si 

şcolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentaŃii 

sănătoase pentru copii si adolescenŃi; 

 - Ordinul ministrului muncii, solidarităŃii sociale şi familiei nr. 

246/2006 pentru aprobarea Standardelor minime specifice de 

calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele 
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varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele 

varstnice; 

 - Ordinul preşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 pentru aprobarea 

Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenŃiale, 

centrele de zi şi locuinŃele protejate pentru persoane adulte cu 

handicap; 

 - Hotărârea 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; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă majorarea alocaŃiei de hrană pentru 

copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale în cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, conform anexei ce conŃine o filă şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

                   (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

PETER ALEXANDRINA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 118 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare. 
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 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea a două oferte de donaŃie pentru terenurile 

situate în Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 27C respectiv str. Baia de 

Aramă nr. 1 şi str. Baia de Aramă nr.1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, 

cu destinaŃia de „alee de acces auto şi pietonal, respectiv 

prelungirea actualei străzi Baia de Aramă” 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

acceptarea a două oferte de donaŃie pentru terenurile situate în 

Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 27C respectiv str. Baia de Aramă nr. 1 

şi str. Baia de Aramă nr.1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, cu destinaŃia 

de „alee de acces auto şi pietonal, respectiv prelungirea actualei 

străzi Baia de Aramă”;  

 Analizând: 
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 - Raportul de specialitate nr. 80395/28.11.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 80808/29.11.2011 al DirecŃiei 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale, precum şi 

Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Ofertele de donaŃie ale S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., 

autentificate sub nr. 2174/02.11.2011 respectiv sub nr. 

2175/02.11.2011 la Biroul Notarilor Publici AsociaŃi „Luca şi 

Dumitrescu”; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

 - 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. 121 alin. (3) 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 acceptă oferta de donaŃie a terenului în 

suprafaŃă totală de 17 m.p., situat în Bucureşti, str. CernăuŃi nr. 
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27C, Sector 2, formulată de către S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., 

cu sediul în Bucureşti, strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 

3, Sector 2, înregistrată la Registrul ComerŃului din Bucureşti sub 

numărul J40/11273/2004, CUI 16596300, potrivit anexei nr. 1. 

                  (2) Se acceptă oferta de donaŃie a terenurilor în 

suprafaŃă totală de 6563,99 m.p., situate în Bucureşti, str. Baia de 

Aramă nr. 1 şi str. Baia de Aramă nr. 1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, 

formulată de către S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., cu sediul în 

Bucureşti, strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 3, Sector 2, 

înregistrată la Registrul ComerŃului din Bucureşti sub numărul 

J40/11273/2004, CUI 16596300, în calitate de proprietar majoritar 

şi de mandatar al persoanelor fizice şi juridice, potrivit anexei nr. 

2. 

                 (3) Terenurile se identifică conform planurilor de 

amplasament şi delimitare prevăzute în anexele nr. 3 - 8 la 

prezenta hotărâre, având destinaŃia de „alee de acces auto şi 

pietonal, respectiv prelungirea actualei străzi Baia de Aramă”. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă includerea în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 prin AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 a 

terenurilor menŃionate în anexele nr. 3 - 8. 

           (2)  Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită. 

 

 Art.3 (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti să semneze contractele de donaŃie. 
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           (2) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

           (3) Anexele nr. 1 - 8 conŃin un număr de 22 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 (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. 119 

Bucureşti, 06.12.2011 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare. 
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 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 

privind transmiterea unei părŃi din imobilul situat în şos. 

Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local 

Sector 2 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind 

transmiterea unei părŃi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 

301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2;  

 Analizând:  
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 - Raportul de Specialitate nr. 80921/29.11.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 80965/29.11.2011, Nota de 

Fundamentare nr. 80966/29.11.2011 precum şi Adresa nr. 

524813/17.11.2011 ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 814/2009 privind 

modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului şi transmiterea unui imobil, proprietate publică a 

statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale - Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi 

Recuperare a CapacităŃii de Muncă în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti;  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) 

şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părŃi din imobilul situat în 

şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului 

Local Sector 2 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 „Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea întregului imobil 

situat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, aflat 

în proprietatea statului, din administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 2 în administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, în scopul 

desfăşurării de activităŃi cu caracter social.  

                 (2) Imobilul se identifică conform anexelor nr. 1 

şi 2 ce conŃin un număr de 2 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 

 

 Art.II Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 39/2011 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 din 

prezenta hotărâre.  
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 Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 

privind transmiterea unei părŃi din imobilul situat în şos. 

Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local 

Sector 2 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 rămân aplicabile.  

 

 Art.IV (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. 120 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

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

ulterioare. 
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 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în 

Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia SfinŃii 

Voievozi - Gherghiceanu 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în Bucureşti, 

bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia SfinŃii Voievozi - 

Gherghiceanu;  

 Analizând: 
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 - Raportul de Specialitate nr. 80680/28.11.2011 întocmit de 

DirecŃia 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; 

 - Raportul de expertiză tehnică B196 – 111 întocmit de 

expert autorizat M.L.P.A.T. – D.C.L.P. nr. 128; 

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. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) 

precum 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 

 

 Art. I. Articolul 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 53/2011 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, 
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către Parohia SfinŃii Voievozi - Gherghiceanu, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

 „Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită pe 

termen de 25 ani a terenului situat în Bucureşti, bld. 

Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia SfinŃii Voievozi 

Gherghiceanu, în vederea edificării unui lăcaş de cult”.  

 

 Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului situat în 

Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia SfinŃii 

Voievozi – Gherghiceanu rămân aplicabile.  

 

 Art.III 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. 121 

Bucureşti, 06.12.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinŃe, 

conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2012 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinŃe, conform Legii 

nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2012;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 81413/02.12.2011 al DirecŃiei 

RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi 
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RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea locuinŃei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 actualizată, privind 

aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

42/2003 privind regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi 

terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2008 privind 

stabilirea criteriilor de repartizare a locuinŃelor construite în 

vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de 

persoane, a locuinŃelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a 

locuinŃelor cu chirie din fondul locativ de stat; 

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

Legea 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 ordinea de prioritate privind acordarea 

de locuinŃe în temeiul Legii nr. 114/1996 pentru anul 2012, 

conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează: 

 Anexa 1 – locuinŃe pentru contractare 

 1 cameră – 62 poziŃii 

 2 camere – 85 poziŃii 

 3 camere – 39 poziŃii 

 4 camere –  8 poziŃii 

    Total – 194 poziŃii. 

 

 Anexa 2 – locuinŃe sociale 

 1 cameră – 489 poziŃii 

 2 camere – 462 poziŃii 

 3 camere – 130 poziŃii 

 4 camere –   10 poziŃii 

    Total – 1091 poziŃii. 

 

 Anexa 3 – locuinŃe de serviciu 

 1 cameră – 20 poziŃii 

 2 camere –  6 poziŃii 

 3 camere –  3 poziŃii 

    Total – 29 poziŃii. 

 

 (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 59 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 

2012, conform criteriilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare 

până la data de 30 septembrie 2011 şi pentru persoanele care au 

reactualizat până la aceeaşi dată dosarele aflate în evidenŃe, în 

vederea obŃinerii de locuinŃe în baza Legii nr. 114/1996, 

republicată. 

 Art.3 „Comisia pentru repartizarea locuinŃelor”, constituită 

prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiŃiilor pentru 

locuinŃele sociale, potenŃialii beneficiari să întrunească condiŃiile 

de atribuire a acestora.  

 Art.4 (1) ContestaŃiile împotriva hotărârii consiliului local 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinŃe 

în anul 2012, se vor adresa instanŃei de contencios administrativ 

competente, potrivit legii. 

  (2) Înainte de a se adresa instanŃei de contencios 

administrativ, persoanele nemulŃumite de modul de soluŃionare a 

cererilor precum şi cele omise din listele de priorităŃi au dreptul de 

a formula „reclamaŃia administrativă ” în termen de 30 de zile de 

la data afişării hotărârii, aceasta urmând a fi soluŃionată de către 

Consiliul Local Sector 2. 
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 Art.5 Prezenta hotărâre, listele cu ordinea de prioritate 

valabilă pentru 2012 vor fi date publicităŃii prin afişare la loc 

accesibil publicului. 

 Art.6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2012 şi intră 

în vigoare de la data de 1 ianuarie 2012.  

            (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 161/2010 privind ordinea de prioritate stabilită pentru 2011 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.7 Primarul Sectorului 2, al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art.8 (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. 122 

Bucureşti, 06.12.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2011 

 

 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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuŃie al bugetului general al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2011;  

 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; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul comun al M.A.I. şi al M.F.P. 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; 

• 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. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit.b), coroborat cu 

art. 45 alin. (2) şi 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 
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 Art.1 Se aprobă contul de execuŃie al bugetului general  al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2011, 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.  

                   (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. 123 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011;  

 Analizând: 

• Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul 

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: 

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

modificările şi completările ulterioare ; 

 - O.U.G. nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2011; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1001/2011 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru 

unele unităŃi administrativ-teritoriale; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1395/2011 privind 

finanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, finanŃate 

din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 

elev/preşcolar pentru anul 2011; 

 - Decizia nr.3131/23.11.2011 a Directorului Executiv al 

DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate; 

 - 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

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    –     829.566 mii lei 

- cheltuieli –    1.021.520 mii lei;  

- deficit  -   191.954 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 786.948 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   -  613.511 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare  - 173.437 mii lei (din 

care 112.080 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

-cheltuieli la suma de 976.448 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 613.511 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare  - 362.937 mii lei; 

� deficit secŃiunea dezvoltare           -  189.500 mii lei - 

finanŃat din excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor 

art. 2 din H.C.L. Sector2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului 

general al Sectorului 2 pe anul 2011. 
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 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 976.448 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; 2.1.2.1.1; 

2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 

2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 

2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 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; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 

2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6 - 2.1.9 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Se aprobă finanŃarea din bugetul local al Sectorului 2 

a cheltuielilor de personal ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei de 122.600 

mii lei alocată cu această destinaŃie din sumele deflacate din taxa 

pe valoarea adăugată . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii 

terŃiari de credite finanŃaŃi din capitolul 65.02 «ÎnvăŃământ» a 

creditelor bugetare cu încadrarea în suma de 122.600 mii lei, 

conform anexei nr.7, astfel încât să se asigure plata drepturilor 

salariale aferente exerciŃiului bugetar al anului 2011. 

 

 Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii şi 
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subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 

2011, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 

3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.2; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 

3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4 astfel: 

- Total venituri în sumă de 38.226 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   – 28.721 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  - 28.721 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. Sector 2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2011. 

 

 Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiŃii al 

Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 2011, 

conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.22. Ordonatorii de  credite vor 

derula programul de investiŃii pe anul 2011cu respectarea 

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

 

 Art.7 Se aprobă rectificarea fişelor programelor multianuale 

finanŃate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

(titlul 56) - conform anexelor  5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.2.1 - 5.1.2.4. 
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 Art.8 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.9 Suma de 400 mii lei alocată Sectorului 2 prin 

Hotărârea Guvernului nr.1001/2011 va fi utilizată pentru cheltuieli 

curente aferente drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor 

cu handicap şi a indemnizaŃiilor persoanelor cu handicap şi 

pentru cheltuieli de capital din cadrul Programului multianual de 

creştere a performanŃei energetice a blocurilor de locuit. 

 

 Art.10 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.11 Anexele nr. 2.1.1.2; 2.1.1.2.2; 2.1.6 la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr. 1.1.1; 1.1.1.1; 1.2 din Nota nr. 

73.302/2011 privind virarea de credite bugetare între 

subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2011.    
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 Art.12 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 

2.1.1.1.3; 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; 

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; 

2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.4 - 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 

2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 

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; 

2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.7 - 2.1.9;  3; 3.1; 3.1.1; 

3.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1;4; 4.1; 4.2; 4.6-4.16; 4.18-4.22; 5; 6 

la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 

2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3; 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; 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; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 

2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.2; 

2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 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; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.7 - 

2.1.9;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 5; 5.1; 5.2; 5.3;  

5.25-5.27; 5.30; 5.32¸5.34 – 5.36; 5.38; 5.39; 5.43; 5.44; 5.63; 

5.64; 5.40;  7; 6 din H.C.L. Sector 2 nr.100/2011 privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011.    

 

 Art.13 Anexa nr. 2.1.1.2.3 la prezenta hotărâre modifică 

anexa nr. 1.1.1.1 din Nota nr.67.370/2011 privind virarea de 

credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe 

anul 2011.    
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 Art.14 Anexele nr. 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; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4; 

4.3; 5.1; 5.1.1 la prezenta hotărâre modifică anexele nr.  

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; 4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.1.1; 5.3; 8.2; 8.2.2 din H.C.L. Sector 2 nr.88/2011 privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011.    

 Art.15 Anexele nr. 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1.b; 4.4; 4.5 la 

prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.3.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.1.b; 4.5; 4.6 din H.C.L Sector 2 nr. 48/2011 privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011.    

 

 Art.16 Anexele nr. 32.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.6; 3.1.1.1.1.2; 

5.1.2; 5.1.2.1-5.1.2.4 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 

2.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.6; 4.1.1.1.1.2; 8.3; 8.3.2-8.3.5 din H.C.L. 

Sector 2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011. 

 

 Art.17 Anexa nr. 2.1.1.2.1 la prezenta hotărâre vine în 

completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 12/2011 privind 

aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011. 

 

 Art.18 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 
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prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Sumele aprobate 

pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat, inclusiv cele 

prevăzute la art.4  vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii 

terŃiari de credite de către ordonatorul principal de credite prin 

ordonatorul secundar de credite – directorul DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

 

 Art.19 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 

modificărilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.20 Anexele nr.1; 2; 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; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  

2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a; 

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

2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 

2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 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; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6 - 

2.1.9;  3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 

3.1.1.1.1.2; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4; 4; 4.1 – 
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4.22 ; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.2.1 - 5.1.2.4; 6; 7  fac parte 

integrantă din prezenta hotãrâre. 

 

 Art.21 (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. 124 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 

+(4021)209.60.00 

 

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, 06.12.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 79353/23.11.2011 prezentat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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- Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale 

documentaŃiilor de urbanism menŃionate în anexele nr. 1 - 3 ale 

proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Şef al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

- 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 - 3 la 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 
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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; 

 - art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

prevăzute în anexele 1 - 3 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 11 poziŃii. 

                 (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

hotărâri. 

                  (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în 

anexele nr. 1 - 3 reprezintă regulament de urbanism şi nu dau 

dreptul la construire. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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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. 125 

Bucureşti, 06.12.2011 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din 

data de 06.12.2011 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 

pentru anul 2012 al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse 

Umane nr.8681/13.12.2011; 

• Ordinul nr.7660/2006 privind InstrucŃiunile pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 (r2) privind 

Statutul funcŃionarilor publici; 

• adresa nr.7385/28.10.2011 către AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

• raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor.  

În temeiul art.45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2) litera “e” din 

Legea nr.215/2001 (r1) privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 

2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Şefii compartimentelor: Economic, Organizare Resurse 

Umane vor 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 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 179 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr.2 din H.C.L.S.3 

nr.169/30.11.2011 referitoare  statul de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr. 8815/19.12.2011 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

• rezultatele examenului de promovare în grad profesional 

superior, organizat în data de 14.12.2011; 

• prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 

• prevederile Legii nr.285/2010 şi Normele metodologice de 

aplicare privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fonduri publice; 

• Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

În temeiul art.45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2) litera “e” din 

Legea nr.215/2001 (r1) privind administraŃia publică locală, 
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CONSILIUL LOCAL SECTORUL 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la H.C.L.S.3 

nr.169/30.11.2011, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Şefii compartimentelor: Economic, Organizare Resurse 

Umane vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

03.01.2012 . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 180 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transformarea unor posturi de execuŃie din cadrul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 3, ca urmare a 

promovării în gradul profesional imediat superior 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 4717/16.12.2011 al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 3; 

� Raportul final al examenului de promovare în gradul 

profesional imediat superior organizat în data de 12.12.2011; 

� Prevederile art.63-65 şi art.107 alin.(2) lit. “a” din Legea 

nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcŃionarilor publici cu 

modificările şi competările ulterioare; 

� Prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici; 

� Prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

� Prevederile H.C.L.S.3 nr.90/2011 privind înfiinŃarea prin 

reorganizarea DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 3. 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.“h” 

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

Locală, cu modificările şi competările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcŃii - Anexa nr.2 la 

H.C.L.S. 3 nr.140/19.10.2011. 

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

compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile 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 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 181 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 3 

nr.132/28.09.2011 referitoare la modificările Statului de funcŃii 

publice şi a Statului de personal ale DirecŃiei Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3 

 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 8680/13.12.2011 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

-H.C.L.S. 3 nr.132/28.09.2011 privind modificarea şi 

completarea H.C.L.S. 3 nr. 69/22.06.2011; 

 -Legea nr.188/1999(r2), privind Statutul funcŃionarilor 

publici; 

 -ÎnştiinŃarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

nr.920098/02.12.2011 privind transformarea unor funcŃii publice 

de execuŃie; 

 -Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

nr.215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă hotărârea privind modificarea şi completarea 

H.C.L.S. 3 nr. 132/28.09.2011, referitoare la modificările Statului 

de funcŃii şi a Statului de personal ale DirecŃiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. DirecŃia Taxe şi Impozite Locale Sector 3 va lua măsuri de 

ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 182 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea anexelor nr. 2 şi 6, părŃi integrante ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39 din 01.03.2010, 

conform prevederilor SentinŃei Civile nr. 3215 din 23.11.2010, 

emisă de Tribunalul Municipiului Bucureşti – SecŃia aIXa – 

Contencios Administrativ şi Fiscal 

 
Având în vedere:  

- Raportul de specialitate nr.8385/14.12.2011 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

- Prevederile SentinŃei Civile nr. 3215 din 23.11.2010, emisă 

de Tribunalul Municipiului Bucureşti – SecŃia aIXa – Contencios 

Administrativ şi Fiscal; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- În temeiul art. 45 al. 1 şi art. 81 al. 2 lit. n din Legea nr. 

215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată. 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexelor 2 şi 6, părŃi integrante ale 

Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 39 din 01.03.2010, 
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conform prevederilor SentinŃei Civile nr. 3215 din 23.11.2010, 

emisă de Tribunalul Municipiului Bucureşti – SecŃia aIXa – 

Contencios Administrativ şi Fiscal 

 Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 183 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea listelor de priorităŃi ale anului 2012, pentru 

locuinŃele ce se vor repartiza conform prevederilor Legii nr. 

114/1996, modificată şi republicată 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 838914.12.2011 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

- Prevederile art. 21, alin. 1 şi 2 din Norma de aplicare a 

Legii nr. 114/1996, modificată şi republicată. 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul art. 36 al. 6, pct.17 şi art. 45 al. 1 din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art. 1. Se aprobă listele de priorităŃi pentru repartizarea 

locuinŃelor în anul 2012 întocmite în baza prevederilor Legii nr. 
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114/1996, modificată şi republicată, conform  anexelor 1- 4 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate  

vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 
Nr.184  
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind eliberarea din funcŃia de Director în cadrul Casei de 

Cultură Sector 3 a domnului Bodolan Mircea, ca urmare a 

încetării contractului individual de muncă 

 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr. 8782/16.12.2011 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

• Adresa Primăriei Sectorului 3 nr.8080/24.11.2011 către 

domnul Bodolan Mircea, Director la Casa de Cultură Sector 3 prin 

care i se solicită ca în termen de 5 zile să opteze pentru una din 

cele două funcŃii de conducere pe care le ocupă în prezent, ca 

urmare a stabilirii situaŃiei de incompatibilitate; 

• Adresa domnului Bodolan Mircea nr.57142/12.12.2011, 

Director la Casa de Cultură a Sectorului 3 prin care acesta 

anunŃă că renunŃă la funcŃia de conducere din cadrul Casei de 

Cultură Sector 3; 

• prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul 

instituŃiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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• prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (r1) cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• DispoziŃia Primarului nr.12200/13.12.2011; 

• prevederile art. 65 alin. (5) lit. “e” şi art.81 alin.(2) litera “h” 

teza II din Legea 215/2001 (r1) privind AdministraŃia Publică 

Locală, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret 

• Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 (r1) cu 

modificările şi completările ulterioare, privind AdministraŃia 

Publică Locală,  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă eliberarea din funcŃia de Director al Casei de 

Cultură Sector 3 a domnului Bodolan Mircea, ca urmare a 

încetării contractului individual de muncă conform art.81 alin.2 

lit.”h” teza II din Legea 215/2001 (r1) privind AdministraŃia Publică 

Locală, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 2 Primarul Sectorului 3, şefii compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, Casa de Cultură Sector 3 

vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a 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 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 185 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asocierii Sectorului 3 al Municipiului 

Bucureşti cu Regia Autonomă „AdministraŃia Română a 

Serviciilor de Trafic Aerian”-ROMATSA pentru realizarea 

unor unităŃi de învăŃământ preşcolar în spaŃiile comerciale 

situate în Bucureşti, str. Octavian Goga nr.8, bloc M24, str. 

Octavian Goga nr.10, bloc M60, sc.1 şi str. Octavian Goga 

nr.10, bloc M60, sc.2, Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.8793/16.12.2011 al DirecŃiei de 

ÎnvăŃământ Cultură şi al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu;  

-acordul de principiu al Regiei Autonome „AdministraŃia Română 

a Serviciilor de Trafic Aerian”-ROMATSA; 

- prevederile HCGMB nr. 216/28.11.2011, privind împuternicirea 

Consilului Local Sector 3 cu privire la asocierea cu Regia 

Autonomă „AdministraŃia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”-

ROMATSA; 

-prevederile art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanŃele 

publice locale ; 

-prevederile Legii educaŃiei naŃionale nr.1/201; 



256 

 

-Raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 

-Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi 2 lit.f) şi art.81 alin.2 

lit.q din Legea nr.215/2001, republ., a administraŃiei publice 

locale, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se aprobă asocierea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti 

cu Regia Autonomă „AdministraŃia Română a Serviciilor de Trafic 

Aerian”-ROMATSA pentru realizarea unor unităŃi de învăŃământ 

preşcolar în spaŃiile comerciale deŃinute în proprietate de către 

Regia Autonomă “AdministraŃia Română a Serviciilor de Trafic 

Aerian”- ROMATSA, precum şi înscrierea în sistemul naŃional de 

învăŃământ de stat, în condiŃiile Legii nr.1/2011, privind educaŃia 

naŃională, spaŃii situate în :  

 -Bucureşti, Sector 3, str. Octavian Goga nr.10, bl.M60, 

sc.1, subsol cu suprafaŃă de 71,14 mp., parter cu suprafaŃă de 

215 mp şi mezanin cu suprafaŃă de 225,82 mp.; 

  - Bucureşti, Sector 3, str. Octavian Goga nr.10, bl.M60, 

sc.2, parter, cu suprafaŃă de 141,66 mp. 
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  -Bucureşti, Sector 3, str. Octavian Goga nr.8, bl.M24, 

parter,cu suprafaŃă de 252,14 mp; 

Art.2 Se aprobă contractul de asociere dintre Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă „AdministraŃia Română 

a Serviciilor de Trafic Aerian”-ROMATSA în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii destinat activităŃii de învăŃământ preşcolar 

(3-6 ani), precum şi înscrierea în sistemul naŃional de învăŃământ 

de stat, în condiŃiile Legii nr.1/2011, privind educaŃia naŃională, 

conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Primarul şi compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

la sediul Primăriei Sector 3, str. Parfumului nr.2-4, Sector 3 şi se 

va comunica Regiei Autonome „AdministraŃia Română a 

Serviciilor de Trafic Aerian”-ROMATSA. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

Nr. 186 

DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea destinaŃiei, pe o perioadă de 5 ani, a 

căminului C7 situat în încinta Liceului Bilingv Decebal din 

Bucureşti, Bd. Energeticienilor nr.9-11, sector 3 din spaŃii de 

cazare în spaŃii la dispoziŃia Serviciului Public Comunitar 

pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple 

Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.8792/16.12.2011al DirecŃiei de 

ÎnvăŃământ Cultură şi al DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu ; 

- acordul conducerii Liceului Bilingv Decebal privind schimbarea 

destinaŃiei corpului C7 situat în curtea Liceului Bilingv Decebal; 

-avizul conform emis de către Ministerul EducaŃiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului; 

-prevederile art.9 alin. 2 din Legea nr.213/1998, privind bunurile 

proprietate publică şi regimul juridic al acesteia   

- prevederile art.112 alin. 6 din Legea nr.1/2011, a educaŃiei 

naŃionale, modificată şi completată,  

-raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

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

Legea nr.215/2001, republ., a administraŃiei publice locale, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă schimbarea destinaŃiei, pe o perioadă de 5 

ani, a căminului C 7 (subsol tehnic+P+3E) situat în incinta 

Liceului Bilingv Decebal din Bd. Energeticienilor nr.9-11, sector 3 

din spaŃii de cazare în spaŃii la dispoziŃia Serviciului Public 

Comunitar pentru Eliberarea şi EvidenŃa Paşapoartelor Simple 

Bucureşti, sub condiŃia adoptării de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a unei hotărâri privind trecerea imobilului-

construcŃie mai sus menŃionat din domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor şi emiterii unei hotărâri de Guvern. 

 Art.2 Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Sector 3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

şi se va comunica Liceul Bilingv Decebal . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 187 

DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului unei burse acordate din 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 

numărul acestora la nivelul unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 8772/16.12.2011 al DirecŃiilor: 

Economică, ÎnvăŃământ Cultură, Juridică şi Patrimoniu; 

- prevederile art. 105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei 

naŃionale; 

- prevederile art. 3 şi art. 4 din Anexa la Ordinul nr. 

5576/2011; 

- raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe. 

- raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultură, 

culte, sport şi tineret 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 
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 În temeiul art. 45, alin. 1, şi art. 81, alin. 2, 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 cuantumul unei burse şcolare la nivelul sumei 

de 130 lei/elev.  

Art. 2. Se acordă burse şcolare unui număr de 1775 elevi. 

Art. 3. Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

stabilesc criteriile de acordare a burselor şcolare în limitele 

fondurilor repartizate. 

Art.4. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile: Economică, ÎnvăŃământ 

Cultură, Juridică şi Patrimoniu, vor lua măsuri de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. 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 
 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

Nr.188  

DIN 22.12.2011 
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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. 8771/16.12.2011 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultură; 

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

naŃionale; 

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

finanŃe; 

- 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 finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

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

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

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

Nr. 189 

DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurilor 

în care contravenienŃii vor presta activităŃi în folosul 
comunităŃii, conform O.G. nr. 55/2002 

 
 Având în vedere: 

 - expunerea de motive nr. 8393/14.12.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

 - prevederile art. 2 şi 16 din OrdonanŃa Guvernului nr. 

55/2002 privind regimul juridic al sancŃiunii prestării unei activităŃi 

în folosul comunităŃii; 

 - raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 

 - În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. 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 domeniile serviciilor publice şi locurile în 

care contravenienŃii vor presta activităŃi în folosul comunităŃii, 

conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 

 Art.2. Primarul Sectorului 3 şi persoanele împuternicite vor 
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asigura ducerea 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.  
 Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 
abrogă hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 56/2002 şi 
14/2003. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 190 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Proiectului Centrul de îngrijire  

şi asistenŃă pentru persoane adulte “Magnolia” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 67942/14.12.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 118/1999 privind 

înfiinŃarea şi utilizarea Fondului NaŃional de Solidaritate, aprobată 

prin Legea nr. 366/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- cererea de finanŃare cu titlul Centrului de îngrijire şi asistenŃă 

pentru persoane adulte “Magnolia” întocmită de D.G.A.S.P.C. 

Sector 3 şi înaintată Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 

Sociale sub nr. 18974/23.11.2011; 

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

finanŃe. 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 
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215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea înfiinŃării 

Centrului de îngrijire şi asistenŃă pentru persoane adulte 

“Magnolia”, obiectiv finanŃat din Fondul NaŃional de Solidaritate. 

Pentru realizarea obiectivului, Consiliul Local Sector 3 va asigura 

cofinanŃarea proiectului în cuantum de 500.000 lei, inclusiv TVA. 

 Art.2 Consiliul Local Sector 3 va asigura funcŃionarea 

Centrului pentru o perioadă de minim 10 ani, asigurând în 

această perioadă cheltuielile de funcŃionare pentru serviciul nou 

înfiinŃat. 

 Art.3 În perioada de realizare a obiectivului de investiŃii, 

Consiliul Local Sector 3 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 va asigura toate cheltuielile 

neeligibile identificate 

 Art.4 La finalizarea obiectivului de investiŃii Consiliul Local 

Sector 3 prin D.G.A.S.P.C. Sector 3 va asigura punerea în 

funcŃiune a obiectivului.  

 Art.5. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

 Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 
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afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

 

Nr. 191 

DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea nivelului alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din unităŃile de asistenŃă socială aflate 

în subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 67940/14.12.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

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

finanŃe. 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

- raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin.4 din 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă cuantumul alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din unităŃile de asistenŃă socială 

aflate în subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3, astfel cum este prevăzut în Anexa 1 

la prezenta hotărâre. 

 Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 

ianuarie 2012. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 192 

DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 

creşterea performanŃei energetice la unele blocuri de 

locuinŃe din Sectorul 3 

 

 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr. 8752/15.12.2011 al DirecŃiei 

InvestiŃii, AchiziŃii, DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu ; 

- Hotărârea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 

privind actualizarea „Programului local multianual privind 

creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din 

sectorul 3”, cu modificările ulterioare; 

- art. 19 lit a) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe ; 

- art 11 alin (1) din Ordinul nr 163/540/23 din 19/03/2009 al 

ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor 

publice şi al viceprim–ministrului, ministrul administraŃiei şi 

internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

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

locale; 

- raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement 
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- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 
 În temeiul prevederilor art.45, alin. (1) şi art. 81, alin. (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 indicatorii tehnico-economici privind creşterea 

performanŃei energetice la unele blocuri de locuinŃe din sectorul 

3, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

Art2. Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate, va lua 

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.; 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

Nr. 193 

DIN 22.12.2011 



273 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 3  nr. 61/30.03.2010 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3, 

nr.2/20.01.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 48/14.04.2009 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 

privind actualizarea „Programului local multianual privind 

creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe din 

Sectorul 3” 
 

 Având în vedere, 
 - Raportul de specialitate nr.8751/15.12.2011 al DirecŃiei 
InvestiŃii, AchiziŃii, DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 61/30.03.2010 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 2/20.01.2010 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 85/29.07.2009 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 3 nr. 48/14.04.2009, privind actualizarea „Programului 

local multianual privind creşterea performanŃei energetice la 

blocurile de locuinŃe din sectorul 3” 
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- prevederile art.19, lit b. din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 18/2009 

privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- prevederile Ordinului nr.163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului 

dezvoltării regionale şi locuinŃei, al ministrului finanŃelor publice şi 

al viceprim–ministrului, ministrul administraŃiei şi internelor, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei 

energetice a blocurilor de locuinŃe; 
- raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, 
realizarea lucrărilor publice, agrement 
- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 
 În temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi art. 81, alin. (4) din 
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică 
locală, 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea Programului local multianual 

privind creşterea performanŃei energetice la blocurile de locuinŃe 

din sectorul 3” conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. AcŃiunile privind proiectarea şi executarea lucrărilor de 

intervenŃie având drept scop creşterea performanŃei energetice a 

blocurilor de locuinŃe se finanŃează potrivit prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe şi ale Hotărârii 
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Consiliului Local al Sectorului 3 121/26.10.2009 privind aprobarea 

preluării integrale de către Consiliul Local al Sectorului 3 a 

finanŃării cheltuielilor privind lucrările de intervenŃie ce revin în 

sarcina asociaŃiilor de proprietari. 

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 194 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea susŃinerii financiare pentru proiectul 

„Calificarea, şansa unei vieŃi mai bune”, 
proiect depus de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

 
Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 8762/16.12.2011 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 (POS DRU), adoptat prin Decizia Comisiei 

Europene C (2007) 5811/22.11.2007; 

� Ghidul solicitantului „Continuă să te califici!” Axa prioritară 2 

„Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii” 

Domeniul major de intervenŃie 2.3 „Acces şi participare la formare 

profesională continuă”; 

� Contractul de finanŃare nr. POSDRU/24/2.3/G/22094; 

� OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă ; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

141/30.11.2009 privind aprobarea contribuŃiei de 2% în baza 

Fişei de fundamentare pentru proiectului „Calificarea, şansa unei 

vieŃi mai bune” depus de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi 
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deschiderii conturilor de venituri necesare derulării activităŃilor 

prevăzute în proiect; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

166/22.10.2010 privind aprobarea susŃinerii financiare pentru 

proiectul „Calificarea, şansa unei vieŃi mai bune” depus de 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”; 

� raportul Comisiilor de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

� 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 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 susŃinerea financiară din bugetul local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru finalizarea proiectului 

„Calificarea, şansa unei vieŃi mai bune” de către Colegiul Tehnic 

„Anghel Saligny” în cuantum de 1.033,29 lei şi TVA aferent în 

cuantum de 196,33 lei, sume considerate cheltuieli neeligibileîn 

cadrul proiectului după validarea cererilor de rambursare finale. 

.Art.2. DirecŃia Economică din cadrul Primăriei sectorului 3 va lua 
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măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 
 
Nr. 195 
DIN 22.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuŃiei bugetare pentru trimestrul patru 

2011 

 

 Având în vedere: 

� Raportul nr.8755/15.12.2011 privind execuŃia bugetară pe 

primele trei trimestre 2011; 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe; 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin.12 şi 13 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 (4) lit,,a”, art.63 (4) lit.,,b”, 

art.81 alin.(2) lit.,,d’’, din Legea nr.215 / 2001 privind AdministraŃia 

Publică Locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă execuŃia bugetelor prevăzute la art.1 alin. (2) din 

Legea nr.273/2006 pentru trimestrul patru, întocmite pe cele două 
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secŃiuni, conform anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

 

Nr. 196 

DIN 22.12.2011 
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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.8756/15.12.2011 al 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.167/2011, se rectifică prin 

diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 3.617,10 mii 

lei. 

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

sumă de 676.629,33 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 
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sumă de 744.629,33 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele 

prevăzute, conform anexelor 11/01 şi 11/05, care fac parte din 

prezenta hotărâre.  

Art.4. Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii se majorează cu 710,00 mii lei, 

devenind 40.593,69 mii lei, conform anexelor nr.11/02 SI 11.05, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, în 

sumă de 153,61 mii lei, conform anexelor nr.11/04 şi 11.05 care 

fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.7. 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.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 
Nr.197  
DIN 22.12.2011 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna decembrie 2011, în 

baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului 

Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.9.2/ 2584/ 12.12.2011 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală - Compartimentul RelaŃii cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.230/2007; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au 

obŃinut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 

10.12.2011, conform anexei care face parte integrantă din 

această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor 

profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea 

de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se 

eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot 

teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate 

retrage de către autoritatea administraŃiei publice locale care 1-a 

eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea 

acestei activităŃi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia RelaŃii 

cu Comunitatea Locală prin Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile 

de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 152/15.12.2011 
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Anexă 

La HCLS4 nr. 152/15.12.2011 

 

L I S T A 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator Imobile în 

urma susŃinerii examenului din : 10.12.2011 

 

Nr. 

Crt. 

Nume Prenume Seria 

Atest. 

Certificat 

   Nr. Data 

1 APOSTOL NICULINA 41 0.856 10.12.2011 

2 BERECZKI ANA MARIA 41 0.857 10.12.2011 

3 BUNDUC LOREDANA 41 0.858 10.12.2011 

4 CHIVU GELU 41 0.859 10.12.2011 

5 COCIOC ELENA 41 0.860 10.12.2011 

6 COJOCARU OLGA 41 0.861 10.12.2011 

7 CONSTANTIN CARMEN ATENA 41 0.862 10.12.2011 

8 CONSTANTIN MARIA 41 0.863 10.12.2011 

9 COSTICĂ RODICA DOINA 41 0.864 10.12.2011 

10 COTOVANU DUMITRU 41 0.865 10.12.2011 

11 CRIHAN VASILE DAN 41 0.866 10.12.2011 

12 CROITOR PETRE 41 0.867 10.12.2011 

13 DOBRE MARILENA 41 0.868 10.12.2011 

14 DRAGOMIR IONELA 41 0.869 10.12.2011 

15 DRAGOMIR MARIAN 41 0.870 10.12.2011 
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16 GIUGLAN DANIEL 41 0.871 10.12.2011 

17 GURIłĂ ANA GABRIELA 41 0.872 10.12.2011 

18 IONESCU FLORENTINA 41 0.873 10.12.2011 

19 IONESCU MARIA 41 0.874 10.12.2011 

20 MARIN MARIAN 41 0.875 10.12.2011 

21 MARIN SOFICA 41 0.876 10.12.2011 

22 MĂRGĂRIT GHEORGHE 41 0.877 10.12.2011 

23 MILEA GHERGHINA 41 0.878 10.12.2011 

24 MOLDOVEANU JENI MIRELA 41 0.879 10.12.2011 

25 NĂSTASE MARIA RODICA 41 0.880 10.12.2011 

26 NEACŞU MARIANA DIANA 41 0.881 10.12.2011 

27 NEICU AURICA 41 0.882 10.12.2011 

28 OPRIŞ VERONICA 41 0.883 10.12.2011 

29 PĂCURARU-CĂNUTOIU ANDRA 41 0.884 10.12.2011 

30 PITEA MITICĂ 41 0.885 10.12.2011 

31 RĂDULESCU VASILICA 41 0.886 10.12.2011 

32 RUIULESCU EMILIA 41 0.887 10.12.2011 

33 RUS MARIANA 41 0.888 10.12.2011 

34 SECHEI ANCA 41 0.889 10.12.2011 

35 SPÎNU MARIAN 41 0.890 10.12.2011 

36 STANCIU MARIA 41 0.891 10.12.2011 

37 STĂNESCU DAN VALENTIN 41 0.892 10.12.2011 

38 STOICA MIHAIL 41 0.893 10.12.2011 

39 SUCIU NICOLETA 41 0.894 10.12.2011 
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40 ŞERBAN VIRGIL 41 0.895 10.12.2011 

41 łAPU GABRIEL CRISTIAN 41 0.896 10.12.2011 

42 VĂSII ELENA 41 0.897 10.12.2011 

43 VLĂDUCA IULIA DANIELA 41 0.898 10.12.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind acordarea scutirii de Ia plata impozitului pe clădiri 

pentru ASOCIAłIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

 Luând în consideraŃie raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector4nr. IID 230765/17.11.2011. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1, pct. 19, din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum 

de 25.149,16 lei, datorat de ASOCIAłIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA 

(ARAS) pentru imobilul situat în str. Măriuca nr. 6, bl. 120, ap. 45, 

sector 4; 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 153/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în 

anul şcolar 2011/2012 semestrul I 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr.341/02.12.2011, 

întocmit de Inspectorul şcolar al Municipiului Bucureşti - sector 4, 

precum şi adresa AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor 

Sector 4 cu Nr.6614/07.12.2011; 

 łinând seama de rapoartele de specialitate întocmite de 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea Nr. 

1/2011, privind educaŃia naŃională, precum şi prevederile din 

OMECTS Nr. 5576/2011; 

 În conformitate cu dispoziŃiile prevăzute la art.45 alin.(l) şi 

art.81 alin (2) lit.„j" şi alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 - Se aprobă pentru anul şcolar 2011 - 2012 semestrul 

I, elevilor cuprinşi în învăŃământul preuniversitar de stat din 

instituŃiile de învăŃământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 

1923 burse şcolare în cuantum de 100 lei precum şi un număr de 

75 de burse de ajutor social ocazional în cuantum de 100 lei, 

conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2011; 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 

împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 

4 şi AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4, 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 154/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului 

Local Sector 4 nr. 87/2008,117/2009 şi 143/2011 privind 

„Extindere servicii comunitare în cadrul Centrului de zi - 

Harap Alb' 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 Bucureşti, precum Raportul de întocmit de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, 

Nr.42666/07.12.2011; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

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

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

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârilor 

Consiliului Local sector 4 nr. 87/2008, 117/2009 şi 143/2011, prin 

înlocuirea sintagmei „Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare 

copil cu handicap - Harap Alb" cu sintagma „Extindere 

servicii comunitare în cadrul Centrului de zi - Harap Alb"; 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor nr.87/2008, 

117/2009 şi 143/2011 rămân neschimbate; 

 Art.3. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4, 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.155 /15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea nivelului alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială, 

pe anul 2012 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate 

nr.42700/07.12.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi 

prevederile art.3 din H.G. nr.421/2008 privind stabilirea nivelului 

minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 

din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) şi art.81 alin.(2) lit. n) 

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

republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă nivelul alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective de la nivelul Centrelor Social 

MultifuncŃionale de pe raza sectorului 4, pentru anul 2012 

prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, prin 

compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 156/15.12.2011 
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ANEXA 

La HCLS4 nr. 156/15.12.2011 

 

NR. 

CTR. 

UNITATE NORMA HRANA 

NECESARĂ/LEI 

1 CentrulSocial MultifuncŃional 

„Dumbrava Minunată'' 

10LEI/copil/zi 

2 CentrulSocial Multifunctional 

„ScufiŃa Roşie" 

10LEI/copil/zi 

3 Centrul Social MultifuncŃional 

„Degetica" 

10LEI/copil/zi 

4 Centrul Social MultifuncŃional 

,,Mica Sirenă" 

10LEI/copil/zi 

5 Centrul Social MultiŃunctional 

„Micii Magicieni" 

10LEI/copil/zi 

6 Centrul Social MultifuncŃional 

„Craiasa Zăpezii" 

10LEI/copil/zi 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

Privind majorarea alocaŃiei de hrană pentru copiii beneficiari 

ai serviciilor oferite de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate 

nr.3566/C/30.11.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Primarulu/Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare, OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, 

modificată şi completată, HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

modificată şi aprobată de HGR. nr.89/2010; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.l şi art.81 alin.2 lit.n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă, majorarea cu 

un procent de 30% a alocaŃiei zilnice de hrană pentru copiii aflaŃi 

in sistemul de protecŃie de la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, în funcŃie de 

categoriile de vârstă, handicap şi modalitate de ocrotire potrivit 

Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului prin 

compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 157/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

Privind continuarea derulării proiectului „Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstinice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

42870/08.12.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4Bucureşti;  

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 şi 

art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.l şi art.81 alin.2 lit.n) din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1.(1) Începând cu data 01.01.2012 se aprobă 

continuarea derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale 

complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din 

Sectorul 4", proiect destinat persoanelor vârstnice cu probleme 

sociale de pe raza sectomlui 4 care prezintă diferite afecŃiuni 

medicale. 

 (2)Acesta va fi realizat de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 în colaborare cu 

FundaŃia „Crucea Alb - Galbenă", conform Anexei 1 la prezenta 

Hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă bugetul proiectului„ Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4", potrivit Anexei 2 şi Anexei 2.1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 să 

întocmească toate documentele necesare implementării, derulării 

şi finanŃării proiectului„ Îngrijiri socio-medicale complexe 

pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4" 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 158/15.12.2011 
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Anexa 2.1 la HCLS4 nr. 158/15.12.2011 

Centralizator privind costul serviciului socio - medical de îngrijire 

 
Nr.Crt Tehnica socio - medicală Tip de 

realizare 
Total 
cheltuiel
i -lei 
RON 

1. Îngrijirea tegumentelor şi mucoaselor la 
persoanele subnutrite şi deshidratate 

30 min 8,10 

2. Comunicare în scop terapeutic 15 min 5,17 
3. EducaŃie pentru sănătate 20 min 6,15 
4. MenŃinerea tonusului psihic şi fizic (  

acordarea sentimentului de securitate, 
consiliere psihologică şi medicală evitarea 
marginalizarii, uşoare tehnici de masaj şi 
relaxare, încurajare pentru mobilizare). 

30 min 8,10 

5. Adaptarea locuinŃei la nevoile beneficiarului 
cu mijloace auxiliare ( în cadrul proiectului cu 
ADAM): mâna curentă, înălŃător de toaletă, 
scaun pentru vas wc, nursa robot, scaun de 
duş, masa reglabilă pentru servit masa la pat, 
fotoliu sau scaun rulant în cadrul locuinŃei, 
saltea antiescara, pat cu saltea de spital, 
cârje, cadre, bastoane etc. 

60 min 13,95 

6. Igiena eliminărilor: 
-aplicarea plosca, basinet  
-scutec pentru incontinenŃă  
-sonda vezicală  
-clisma 
-aplicare condom urinar  
-iginena stomelor 

-35 min  
-35 min  
-60 min  
-80 min  
-50 min  
-60 min 

9,08 
9,08 
13,95, 
17,85 
11,50 
13,95 

7. Hranirea şi hidratare : 
 alimentarea pasivă 
 alimentare artificială 
 administrarea de amestecuri 

nitriŃionale, 

-90 min  
-110 min  
-35 min 

19,80 
23,70 
9,08 
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vitaminice 
8. Transfer şi mobilizare pentru evitare 

escarelor şi complicaŃiilor imobilizări ( tapotaj 
toracic, fricŃiuni cu alcool, utilizarea de 
unguente şi pudre, uşor masaj al zonelor 
expuse, utilizarea colacilor, pentru zona 
dorsală, a rulourilor pentru membrele 
inferioare şi în scopul schimbării poziŃiei). 

70 min 15,90 

9. Îngrijirea escarelor multiple : la această 
tehnică se adaugă toaletă generală sau 
parŃială, schimbarea lenjeriei de corp şi de 
pat 

80 min 17,85 

10. Îngrijirea escarei simple 23 min 6,74 
11. Monitorizarea parametrilor fiziologici: TA, AV, 

T 
20 min 6,15 

12. Monitorizarea glicemiei cu glucometru 40 min 10,05 
13 MenŃinerea mediului ambient în limite 

normale 
15 min 5,17 

14. Servicii legate de procesul de îngrijire 
(prelevarea materialelor biologice infectate în 
recipiente autorizate, şi predarea lor pentru 
incinerare.                           

40 min 10,05 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!" şi 

alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 

 Luând în considerare referatul de specialitate cu nr 

A/13/07.12.2011, al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.41/05.07.2007 şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 să 

se asocieze cu persoane juridice române şi străine; 

 łinând cont de Hotărârea de Guvern 1175/29.09.2005 

privind Strategia naŃională pentru protecŃia, integrarea şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-

2013, „Şanse egale pentru persoanele cu handicap-către o 

societate fără discriminări"; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a 

sănătăŃii mintale şi a protecŃiei persoanelor cu tulburări psihice şi 
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cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru centre rezidenŃiale pentru persoane adulte cu 

handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, 

locuinŃe protejate pentru persoane adulte cu handicap; 

 łinând seama de OrdonanŃa 68/2003 privind serviciile 

sociale şi prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 łinând seama se rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) si q) 

din legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aprobă continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O 

ŞANSĂ" pentru anul 2012, conform Anexei 1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Metodologia de întocmire a bugetului 

prevăzută la Anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de 

fonduri din bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4, conform bugetului proiectului din 

Anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Se aprobă ConvenŃia de Colaborare dintre DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi 

FundaŃia Estuar, încheiată în vederea derulării proiectului 

prevăzut la Art.1, conform Anexei 4, ce face parte din prezenta 

hotărâre. 

 Art.5 Se împuterniceşte Directorul Executiv al DGASPC 

Sector 4 să semneze convenŃia de colaborare între DGASPC 

sector 4 şi FundaŃia ESTUAR. 

 Art.6. Secretariatul Sectorului 4, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi Serviciul 

Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 159/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

pprivind aprobarea numărului de posturi la nivelul sectorului 4 

începând cu data de 01.01.2012 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sectorului 4 ; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 

 În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215 / 2001 privind administraŃia publica locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 - Se aprobă numărul de posturi la nivelul sectorului 4 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2 - Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 , 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului sectorului 4 precum şi conducătorii unităŃilor 

subordonate Consiliului Local sector 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 160/15.12.2011 
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Anexa nr. 1 

La HCLS4 nr. 160/15.12.2011 

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI 

Din cadrul unităŃii administrativ -teritoriale Sector 4 

Începând cu data de 01.01.2012 

 

Denumirea InstituŃiei 

Număr de 
posturi 

aprobate 

Număr 
de 

posturi 
vacante 

TOTAL 
DE 

APROBAT 

TOTAL 
FINAL 

Aparatul permanent 
Consiliul Local 

1 - 1  

DIRECłIA DE 
ADMINISTRARE A 

PIEłELOR SECTOR 4 

75 - 85  

ADMINISTRAłIA 
ŞCOLILOR, LICEELOR ŞI 
GRĂDINIłELOR SECTOR 

4 

69 8 69  

DIRECłIA GENERALĂ DE 
IMPOZITE ŞI TAXE 
LOCALE SECTOR 4 

225 13 225  

CENTRUL CULTURAL 
NICOLAE BÂLCESCU 

SECTOR 4 

22 - 22 850 

ADMINISTRAłIA 
DOMENIULUI PUBLIC 

SECTOR 4 

76 - 80  

APARATUL DE 
SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI 
SECTORULUI 4 

308 18 308  

Din care posturi pentru 10 ' 10  
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implementarea proiecte 
finanŃate din fonduri externe 
DIRECłIA DE EVIDENłĂ 

A PERSOANELOR 
SECTOR 4 

60 6 60  

POLIłIA LOCALĂ SECTOR 
4 

351  351 351 

TOTAL POSTURI 1187 45 1201 1201 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

 

privind modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Aparatului 

de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

 łinând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/ 2905 / 

22.11.2011, întocmit de DirecŃia Resurse Umane precum şi de 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 NR.P.l/2568/ 

13.12.2011; 

 

 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: 
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 Art.1 Cu data de 01.01.2012 se aprobă modificarea 

Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele 1, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 

şi Secretarul Sectorului4, 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 161/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

 

Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii ale 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 6634/08.12.2011 

întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi / GrădiniŃelor Sector 

4 Serviciul Resurse Umane; 

 Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector4; 

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

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de FuncŃii ale 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 conform 

Anexelor I şi II. 

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă Anexa I şi Anexa II din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2011. 

 Art. 3. Directorul General al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor 

şi GrădiniŃelor Sector 4 va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei Hotărâri, conform competentelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 162/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

Privind înfiinŃarea „DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 4 prin reorganizarea Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor din cadrul Aparatului de  

Specialitate al Primarului Sectorului 4, ca direcŃie cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4,  

łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4;  

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane;  

 Luând în considerare avizul AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.l şi ale art.81 alin.2 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă înfiinŃarea începând cu data prezentei 

Hotărâri a DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 prin 

reorganizarea Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a 

Persoanelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sectorului 4 ca direcŃie cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 4 cu sediul în str.StrăduniŃei nr.1, 

sector 4. 

 Art.2 Se aprobă organigrama, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DirecŃiei de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4 în conformitate cu prevederile 

anexei nr.l, anexei nr.2 şi anexei 3. 

 Art.3 Anexele nr.l, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

 Art.4 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

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

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 163/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului 

Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu' 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr 724/RU/l2.12.2011 

întocmit de Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu "; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

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

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului Cultural 

pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu", conform Anexelor I, II şi III. 
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 Art.2. Cu data prezentei se abrogă Anexele I şi II din 

H.C.L. S4 nr. 18/31.01.2011 şi Anexa III din HCL S4 

nr.83/12.08.2011. 

 Art.3. Directorul Centrului Cultural pentru UNESCO 

„Nicolae Bălcescu" va 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 164/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 4 nr. 143/2011 privind „Extindere servicii 

comunitare în cadrul Centrului de zi - Harap Alb" 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 nr.43646/14.12.2011. 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local 

sector 4 nr. 143/2011, prin înlocuirea anexei - VALOARE 

PROIECT . 



324 

 

 Art.2. Articolul 2 din HCLS4 nr. 143/27.10.2011 se modifică 

şi va avea următorul cuprins:  

 "Art. 2 - Se aprobă contribuŃia proprie a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 

la proiect în sumă de 755.234,69 lei şi TVA aferentă 

proiectului, defalcate în anexa aprobată ce va fi asigurată din 

bugetul local sector 4. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 143/2011 rămân 

neschimbate. 

 Art.4. Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 4 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 165/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi 

aprobarea Studiului de Fezabilitate ai investiŃiei „Extinderea 

Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1", din aleea ReşiŃa D nr.9, 

Sector 4 -Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti precum şi Raportul de specialitate privind 

„Extinderea Centrului de îngrijire şi AsistenŃă nr.1"; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici precum şi 

Studiul de Fezabilitate ai investiŃiei „Extinderea Centrului de 
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îngrijire şi AsistenŃă nr.1", din aleea ReşiŃa D nr.9, Sector 4 - 

Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 FinanŃarea proiectului de investiŃii se va face din 

bugetul local al Sectorului 4. 

 

 Art.3 Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

Centrul de îngrijire si Asistenta nr.l 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 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 166/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea proiectului de investiŃii „Extinderea Centrului de 

îngrijire şi AsistenŃă nr.1" din aleea ReşiŃa D nr.9, Sector 4 - 

Bucureşti şi a cheltuielilor aferente acestuia, finanŃat din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională accesat prin Programul 

OperaŃional Regional (POR), Axa 3 „îmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale", Domeniul de intervenŃie 3.2. „Reabilitarea /modernizarea 

/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale". 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti precum şi Raportul de specialitate privind 

aprobarea proiectului de investiŃii „Extinderea Centrului de 

îngrijire şi AsistenŃă nr.1" din aleea ReşiŃa D nr.9, Sector 4 - 

Bucureşti şi a cheltuielilor aferente acestuia; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4;  
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.d)  şi art.81 alin.(2) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1: (1) Se aprobă proiectul de investiŃii "Extinderea 

Centrului de îngrijire şi AsistenŃă nr.1", din aleea ReşiŃa D nr.9, 

Sector 4 - Bucureşti, precum şi cheltuielile aferente acestuia, 

finanŃat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

accesat prin Programul OperaŃional Regional (POR), Axa 3 

„îmbunătăŃirea infrastructurii sociale", Domeniul de intervenŃie 

3.2. „Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale", conform Anexei Nr.l -Fisa 

proiect. 

 (2) Bugetul proiectului este stabilit conform Anexei Nr.2 - 

Valoare proiect. 

 (3) Anexa 1 - Fisa proiect si Anexa 2 - Valoare proiect 

fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea obiectivului de investiŃie se va face din 

bugetul local al Sectorului 4.  

 Art.3 Primarul şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu 

Centrul de îngrijire si Asistenta nr.l vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 167/15.12.2011 
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ANEXA 1 la HCLS4 nr. 167/15.12.2011 

 

FIŞA PROIECT 

A. Titlul Proiectului: 

 „Extinderea Centrului de îngrijire şi AsistenŃă nr.1" din 

aleea ReşiŃa D nr.9, Sector 4 -Bucureşti. 

B. Sursa de finanŃare: 

 PROGRAMUL OPERAłIONAL REGIONAL (POR), Axa 3 

„îmbunătăŃirea infrastructurii sociale", Domeniul de intervenŃie 

3.2. „Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale". 

C. Obiectivul proiectului vizează extinderea şi dotarea 

centrului, participând direct la îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii 

Centrului de îngrijire şi AsistenŃă nr.l din Sector 4 Bucureşti, astfel 

încât să se asigure dezvoltarea serviciilor sociale oferite de 

centru, precum şi creşterea calităŃii vieŃii persoanelor adulte cu 

handicap, în special pentru persoanele vârstnice cu handicap. 

D. Justificarea proiectului: 

Centrul de îngrijire şi AsistenŃă nr.1 este o instituŃie cu profil de 

asistenŃă socială, de consiliere, îngrijire, de tratatament şi de 

rezidenŃă pentru persoanele vârstnice cu handicap. Pentru a veni 

în sprijinul acestor persoane vârstinice cu handicap, este 

necesară extinderea clădirii şi dotarea specifică a acesteia, 

pentru îmbunătăŃirea serviciilor de rezidenŃă, asistenŃă medicală 

şi îngrijire, consiliere şi sprijin, recuperare şi tratament, incluziune 
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socială. Pentru ca aceste persoane vârstnice cu handicap să 

poată fi reintegrate în societate, în comunitatea locală, pentru a 

ieşi din marginalizarea cu care sunt trataŃi şi pentru a putea trăi o 

viaŃă normală, Centrul de îngrijire şi AsistenŃă nr.1, aduce în 

atenŃia dumneavoastră proiectul„ Extinderea Centrului de 

îngrijire şi AsistenŃă" din Aleea ReşiŃa D nr.9, sector 4 - 

Bucureşti. Beneficiarii proiectului sunt centrul social şi 

persoanele vârstnice cu handicap, ce au nevoi speciale şi care au 

domiciliul în sectorul 4. 

E. ActivităŃile proiectului: 

-extinderea clădirii centrului social (cabinete medicale şi săli de 

terapii, bloc alimentar + sala de mese, module de locuit cu 

caracter familial pentru 20 de persoane, grupuri sanitare etc); 

-dotarea cu echipamente adaptate nevoilor existente în cadrul 

centrului;  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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ANEXA 2 la HCLS4 nr. 167/15.12.2011 

 

VALOARE PROIECT 

 

Bugetul proiectului 

Valoarea totala a proiectului este estimată la aproximativ 

3.995.145,80 ron, incluzând valoarea eligibilă a proiectului de 

3.180.958,74 ron, valoarea neeligibila a proiectului de 40.933,03 

ron si Tva-ul de 773.254,03 ron. 

ContribuŃia proprie a solicitantului se ridică la 104.552,21 ron, din 

care contribuŃia solicitantului la cheltuielile eligibile este de 

63.619,17 ron şi contribuŃia solicitantului la cheltuielile neeligibile 

este de i 40.933,03 ron. 

Taxa pe valoarea adăugată (tva) aferentă proiectului de investiŃii 

se ridică la 773.254,03 ron.  

Asistenta financiară nerambursabilă solicitată se ridică la 

valoarea de 3.117.339,57 ron. 

 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANłARE VALOARE 

(lei) 

I Valoarea totală a proiectului, d.c: 3.995.145,80 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 40.933,03 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 3.180.958,74 

c. TVA 773.254,03 

II ContribuŃia proprie în proiect, d.c: 104.552,21 
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a. ContribuŃia solicitantului la cheltuielile eligibile 63.619,17 

b. ContribuŃia solicitantului la cheltuielile neeligibile 40.933,03 

c. AutofinanŃarea proiectului* 0,00 

III TVA 773.254,03 

IV ASISTENłĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 

3.117.339,57 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

pentru aprobarea programului multianual de investiŃii privind 

reabilitarea termică a 320 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti în perioada 2012-2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbana nr. 1266 din 14.12.2011. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44, alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind 

finanŃele publice şi ale O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziŃiile 

publice; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe şi a 

normelor metodologice de aplicare a acesteia din 17.03.2009, cu 

completările legale în vigoare; 
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 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „i", precum şi art. 45 

alin. 2 lit. „e" din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Programul multianual de investiŃii pentru 

Reabilitarea termică a 320 blocuri de locuinŃe în Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti pentru perioada 2012-2015 ca program cu 

finanŃare multianuală. 

 Art. 2. Se aprobă graficul de eşalonare a execuŃiei 

financiare a Programului multianual de investiŃii Reabilitare 

termică a 320 de blop locuinŃe în Sectorul 4, Bucureşti, perioada 

2012-2015, conform Anexei face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. Programul multianual de investiŃii se revizuieşte, se 

adaptează şi se aprobă anual. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Dezvoltare Urbana, DirecŃia Economica, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 4 al 

Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 168/15.12.2011 
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ANEXĂ 

La HLCS4 nr. 168/15.12.2011 

 

GRAFIC DE EŞALONARE FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ A 

PROGRAMULUI MULTIANUAL DE INVESTIłII REABILITARE 

TERMICĂ A 320 DE BLOCURI ÎN SECTORUL 4 AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 2012 - 2015 

 
Denumirea 

obiectivului de 

investiŃii 

 FinanŃare / Număr blocuri 

 

 

Total 

012 013 014 015 

eabilitare 

termică a 320 

de blocuri în 

Sectorul 4 al 

Municipiului 

Bucureşti 

8,000,000.00 

lei 

75,000,000.00 

lei 

31,000,000.00 

lei 

31,000,000.00 

lei 

31,000,000.00 

lei 

20 5 5 5 5 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

privind aprobarea preluării de către Sectorul 4 al Municipiului 

Bucureşti a finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina 

AsociaŃiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a unor 

clădiri de locuit multietajate 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Dezvoltare Urbană nr. 1267 din 14.12.2011, precum şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.l4.1.a din O.U.G. nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor de 

locuinŃe şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia din 

17.03.2009, cu completările legale în vigoare; 
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 În temeiul art. art. 45 alin. (1), art. 81 coroborat cu art. 115 

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

locale, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă preluarea de către Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti a finanŃării cheltuielilor ce revin/au revenit 

în sarcina AsociaŃiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a 

unor clădiri de locuit multietajate. 

 Art. 2. Preluarea finanŃării cheltuielilor prevăzute la art. 1 se 

va face numai la acele asociaŃii de proprietari care aprobă/au 

aprobat, cu votul majorităŃii membrilor adunării generale a 

proprietarilor, decizia de intervenŃie şi semnează/au semnat 

convenŃia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru 

derularea, în condiŃiile legii, a acŃiunilor pentru reabilitarea termică 

a clădirii. 

 Art. 3. FinanŃarea intervenŃiilor menŃionate la art. 1 se va 

face din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

sau/şi împrumuturi rambursabile atrase. 



340 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia Dezvoltare Urbană, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri de consiliu. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 169/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, tel 401-335.92.30, fax. 401-

337.18.27 

 

HOTĂRĂRE 

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. PI 6 /1 / 4885 /14.12.2011 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: 
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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: 

 • Bugetul local în sumă de 521.033,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1, 

 

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

4, la valoarea de 521.033,00 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 61.02. - Ordine publică şi 

siguranŃă naŃională; 

- Anexa 1.6 - capitol bugetar 65.02. - învăŃământ; 

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 66.02 -Sănătate; 

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

Religie; 

- Anexa 1.9 - capitol bugetar 68.02 -Asigurări şi asistenŃă 

socială; 
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- 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; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii, conform anexei nr. 

2.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii, conform anexei: 

3.1, din care: 

 

 • Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii, cap. 65.10 - ÎnvăŃământ  

(centralizat), din care: 

- anexa nr. 3.1.1.1 - cap. 65.10.03 - unităŃi şcolare; 

- anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap. 65.10.03.01- învăŃământ preşcolar; 

- anexa nr. 3.1.1.1.2 - cap. 65.10.03.02- învăŃământ primar; 

- anexa nr. 3.1.1.2 - cap. 65.10.04.- unităŃi şcolare, învăŃământ 

secundar; 

- anexa nr. 3.1.1.2.1 - cap. 65.10.04.02- învăŃământ secundar 

superior; 

- anexa nr. 3.1.1.3. -cap. 65.10.07.04.- învăŃământ special; 
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 Art. 5. Se aprobă bugetul propriu al cap. 51.02.01.- 

AutorităŃi Publice şi AcŃiuni Externe - Sectorul 4, conform anexei 

1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 6. Se aprobă 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 Primăriei Sector 4 cap. 

51.02.01.03P, conform anexei 1.2.1.3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform 

anexei 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 

55.02, conform anexei 1.4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 11. Se aprobă bugetul PoliŃiei Locale Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.5.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 

1.6.1, din care  

 

 •Anexa nr. 1.6.1.1.2 - cap 65.02.03.01 ASLG 1 

 •Anexa nr. 1.6.1.1.3 - cap 65.02.03 ASLG 2  

•Anexa nr. 1.6.1.1.4 - cap 65.02.03 US UnităŃi şcolare •Anexa nr. 

1.6.1.1.5 - cap 65.02.03 US1 UnităŃi şcolare •Anexa nr. 1.6.1.1.6 - 

cap 65.02.03 US2 UnităŃi şcolare •Anexa nr. 1.6.1.2 - cap 

65.02.04 - Centralizator  

•Anexa nr. 1.6.1.2.1.- cap 65.02.04 ASLG 2  

•Anexa nr. 1.6.1.2.2 - cap 65.02.04 US 2 UnităŃi şcolare •Anexa 

nr. 1.6.1.2.3 - cap 65.02.04 US 3 UnităŃi şcolare •Anexa nr. 

1.6.1.3 - cap 65.02.07 - Centralizator  

•Anexa nr. 1.6.1.3.1 – cap 65.02.07.04 - ASLG  

•Anexa nr. 1.6.1.3.2 - cap 65.02.07.04 - US UnităŃi şcolare 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, 

capitolul 66.02 - Sănătate, conform anexelor: 1.7; 1.7.1; 1.7.1.1 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 14. Se aprobă bugetul Centrului Cultural pentru 

Unesco „Nicolae Bălcescu", capitolul 67.02.03.30, conform 

anexei: 1.8.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugegul centralizator pentru 

capitolul 67.02.05. -Servicii recreative şi sportive, conform axexei 

1.8.2, care face parte integrantă din prezenta hodărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă bugetul centralizator pentru 

capatolul 67.02.05.03A -AdministraŃia domeniului public sector 4, 

conform anexei 1.8.2.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâve; 

 

 Art. 17. Se aprobă bugetul pentru capitolul 

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

conform anexei 1.8.2.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art 18. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului - Centrul de îngrijire şi AsistenŃă 

nr. 1, subcapitolul 68.02.041 AsistenŃă socială acordată 

persoanelor în vârstă, conform anexei: 1.9.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 19. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.9.2; 

1.9.2.1; 1.9.2.2; 1.9.2.3; 1.9.2.4; 1.9.2.5; 1.9.2.6,1.9.2.7, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 20. Se aprobă bugetul D.G.A.S.P.C. - CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.9.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 21. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, 

subcapitolul 68.02.12, conform anexei 1.9.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 22. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 1.10.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 23. Se aprobă bugetul 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 24. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.10.1.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art 25. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05 - 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor, conform anexei 1.11.1., care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 26. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05.01 - 

Salubritate, conform anexei: 1.11.1.1., care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 27. Se aprobă bugetul, capitolul 84.02.03.Transport 

rutier conform anexei: 1.12.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 28. Se aprobă bugetul capitolul 84.02.03.03 Străzi, 

conform anexei: 1.12.1.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 29. Se aprobă Lista 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. 4, - Lista de investiŃii a Sectorului 4, în valoare de 

90.597,912 mii lei; 

- anexele nr. 5; 5.1, - Lista de investiŃii a A.S.L.G. Sector 4, în 

valoare de 10.237,01 mii lei; - anexele 3.1.1; 3.1.2, Seminarul 
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Teologic Ortodox -în valoare de 149.00 mii lei; Liceul de muzica 

Dinu Lipatti în valoare de 338,00 mii lei; 

- anexa nr. 6, 6.1 Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale Sector 4, în 

valoare de 613,00 mii lei; 

- anexa nr. 7, 7.1 Lista de investiŃii, - D.G.A.S.P.C Sector 4, în 

valoare de 11.000,10 mii lei; 

 

Art. 30. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 şi 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 cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2011; 

 

Art. 31. Se aproba Lista creditelor de angajament pentru 

anul 2011, după ; cum urmează: 

 

- anexa nr. 8 cap. 70.02, Servicii de dezvoltare publică şi 

locuinŃe 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor: 
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- Realizare studii de fezabilitate, expertize tehnice, audit 

energetic şi proiect tehnic pt imobilele ce se vor reabilita termic - 

contract subsecvent 7 -8.900,00 mii lei din care 400.00 mii lei pe 

anul 2011; 

 

 Art. 32. 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 ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 15.12.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 170/15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 

al domnului Marius Popescu 

 

 Luând în considerare adresa Partidului Democrat-Liberal 

Sector 6 nr. 30/13.12.2011 înregistrată la Compartimentul 

AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local sub nr. S.T. 

407/14.12.2011; 

 łinând cont de referatul constatator întocmit de către 

Primarul şi Secretarul Sectorului 6; 

 În baza dispoziŃiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 12 din Legea 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului de 

consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al 

domnului Marius Popescu. 
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 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier al domnului 

Marius Popescu. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 162 
Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind validarea doamnei Tudor Popescu Mirela în funcŃia de 

consilier local 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

162/15.12.2011 prin care se ia act de încetarea de drept a 

mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Sector 6 

al d-lui Marius Popescu şi se declară vacant locul de consilier al 

acestuia, precum şi procesul-verbal al Comisiei de Validare a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând cont de opŃiunea doamnei Tudor Popescu Mirela, 

adusă la cunoştinŃa Consiliului Local Sector 6 prin adresa 

înregistrată sub nr. S.T. 409/14.12.2011 şi confirmarea calităŃii 

acesteia de membru al Partidului Democrat-Liberal, comunicată 

Consiliului Local Sector 6 prin adresa Partidului Democrat-Liberal 

nr. 29/13.12.2011, înregistrată sub nr. S.T. 408/14.12.2011; 

 În baza dispoziŃiilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei 

Tudor Popescu Mirela, candidat pe lista Partidului Democrat-

Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în 

urma încetării mandatului de consilier local al domnului Marius 

Popescu. 

 Art. 2: Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 163 
Data: 15.12.2011:  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6  

nr. 143/27.10.2011 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. (1), (2) şi (3) precum şi art. 63 alin. (1), (2), (4) şi (8) din 

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

modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa 

şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Capitolul X, art. 10.1 din 

Contractul de Credit DM nr. 38 din data de 24.07.2009; 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale 1 - 6 a atribuŃiilor 
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privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

 Luând act de: 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

153/22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare 

de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 

graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes public local, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 184/2009 privind modificarea 

Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului Local 

Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 

126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 

graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes public local, prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 119/2010 privind modificarea Anexei nr. 2 la 

Hotărârea nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, 

privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 

milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graŃie 

de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii 

de interes public local, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 136/2010 privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a 

finanŃării rambursabile interne în valoare de 126.000.000 lei 

contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de 

împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009, prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 35/2011 privind modificarea Anexei 
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nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 

22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 

126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 

graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes public local, prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 77/2011 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind 

aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei 

pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în 

vederea asigurării finanŃării unor obiective de investiŃii de interes 

public local; 

 Hotărârile nr. 1363/21.08.2009, nr. 1379/15.09.2009 şi nr. 

1734/10.09.2010 ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale din cadrul Ministerului de FinanŃe Publice Locale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi b) şi ale art. 

81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

143/2011 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui 

împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă 

de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 
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finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local, se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui 

împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă 

de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 

finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

184/2009 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 153 din 

22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui 

împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă 

de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 

finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local, prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 119/2010 privind 

modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 153 din 22.07.2009 a 

Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern 

în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi 

perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor 

obiective de investiŃii de interes public local, prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 136/2010 privind aprobarea 

suplimentării cu 50.000.000 lei a finanŃării rambursabile interne în 

valoare de  126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială 

Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 

24.07.2009, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 35/2011 

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut 

intern în valoare de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de 
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ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării 

unor obiective de investiŃii de interes public local, prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 77/2011 privind modificarea Anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 

22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 

126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 

graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes public local, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 143/27.10.2011 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia InvestiŃii vor duce 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 164 

Data: 15.12.2011  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei AdministraŃie 

Publică Locală; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege doamna consilier Neacşu Ioana Mihaela în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 31.03.2012.  
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 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 165 

Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi canalizare 

pe şoseaua de legătură între Calea Crângaşi şi Şoseaua de 

Centură” 

 

 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 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: 
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 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Extindere reŃea de alimentare cu apă şi 

canalizare pe şoseaua de legătură între Calea Crângaşi şi 

Şoseaua de Centură”, faza de 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 fondurile Bugetului Local al Sectorului 6, al Municipiul 

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, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 166 
Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 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 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia InvestiŃii şi de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

 Prevederile art. 4 - 6 coroborate cu prevederile art. 14 din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul comun al Ministerului FinanŃelor Publice, 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei şi Ministerului 

Administratiei şi Internelor nr. 540/163/23/2009 pentru aprobarea 
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Normelor Metodologice din 17 martie 2009 de aplicare a O.U.G. 

nr. 18/2009  privind creşterea performanŃei energetice a blocurilor 

de locuinŃe;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 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; 

 Contractul de împrumut extern semnat cu Banca 

Europeană de InvestiŃii nr. 55/17.12.2010 privind finanŃarea 

Programului multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 

de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. I. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

43/24.03.2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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“Hotărâre privind preluarea integrală a cheltuielilor 

aferente lucrărilor de intervenŃie corespunzătoare cotei de 20% 

ce revine asociaŃiilor de proprietari incluse în Programul de 

reabilitare termică” 

 Art. II. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

43/24.03.2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 1 Se aprobă preluarea integrală a cheltuielilor 

aferente lucrărilor de intervenŃie corespunzătoare cotei de 20% 

ce revine asociaŃiilor de proprietari din cadrul Programului privind 

creşterea eficienŃei energetice a blocurilor, în conformitate cu 

prevederile art. 14 din O.U.G. 18/2009.” 

 Art. III. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

43/24.03.2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “Art. 2. Sumele necesare preluării integrale a 

cheltuielilor aferente cotei de 20% ce revine asociaŃiei de 

proprietari vor fi asigurate integral din creditul de investiŃii acordat 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de către Banca Europeană 

de InvestiŃii pentru programul multianual de reabilitare termică a 

blocurilor.” 

 Art. IV. Articolele 3, 4 şi 5 ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 43/24.03.2011 se abrogă. 

 Art. V. Articolul 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

43/24.03.2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor duce 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.” 

 Art. VI. Articolul 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

43/24.03.2011 se renumerotează şi devine articolul 3. 

 Art. VII. Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor 

asociaŃiilor de proprietari care au depus la sediul Primăriei Sector 

6 cerere de înscriere în programul de reabilitare termică, cât şi 

asociaŃiilor care intenŃionează să depună documentaŃii, conform 

reglementărilor legale, în acest sens. 

 Art. VIII. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi 

DirecŃia Economică vor duce 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 167 

Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind anularea creanŃelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, 

aflate în sold la data de 31.12.2011, datorate de persoanele fizice 

şi juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) şi (3) din 

O.G. nr. 92 /2003  privind Codul de procedură fiscală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă anularea creanŃelor fiscale restante aflate 

în sold la data de 31.12.2011, mai mici de 40 lei, înregistrate în 
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evidenŃele fiscale ale Serviciului Public pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6, pentru contribuabili persoane juridice în sumă 

totală de 10.258,11 lei, iar pentru contribuabili persoane fizice în 

sumă totală de 178.179,19 lei. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 168 

Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea condiŃiilor de acordare a scutirii la plata 

impozitului pe clădiri pentru proprietarii care execută lucrări în 

condiŃiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităŃii 

arhitectural-ambientale a clădirilor 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 286 alin. (9) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu Legea nr. 153/2011 privind măsuri de 

creştere a calităŃii arhitectural-ambientale a clădirilor şi Legea nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) litera (a) şi art. 81 alin. (2) litera 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă condiŃiile de acordare a scutirii la plata 

impozitului pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, pentru 

proprietarii care execută lucrări în condiŃiile Legii nr. 153/2011 

privind măsuri de creştere a calităŃii arhitectural-ambientale a 

clădirilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu 

01.01.2012. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 169 
Data: 15.12.2011 
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Anexa la H.C.L.S 6 nr. 169/15.12.2011 
 

CONDIłII 

de aprobare a acordării de scutire de la plata impozitului pe 

clădiri 
 

 Proprietarii care execută lucrări în condiŃiile Legii nr. 

153/2011 privind măsuri de creştere a calităŃii arhitectural-

ambientale a clădirilor, beneficiază de scutire la plata impozitului 

pe clădiri în baza cererii de acordare, la care se vor ataşa 

următoarele: 

- documentul prin care se atestă dreptul de proprietate 

asupra imobilului pentru care se solicită acordarea scutirii; 

- procesul - verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiŃiile legii, prin care se constată recepŃia la 

terminarea lucrărilor de intervenŃie  privind reabilitarea structural-

arhitecturală a clădirii; 

- dovada efectuării lucrărilor pe cheltuială proprie 

(chitanŃă/factură). 

 

 Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă, pentru 

o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi 

ianuarie a anului fiscal următor  în care a fost efectuată recepŃia 

la terminarea lucrărilor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri 

la plata majorărilor de întârziere datorate de către persoanele 

fizice cu venituri reduse 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi a Raportului de Specialitate al Serviciului Public 

Pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 125 alin. 2 lit. d) şi alin. 

(3) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. n) şi 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă procedura de acordare a scutirilor la 

plata majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice 
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cu venituri reduse, acumulate ca urmare a neachitării, până la 

data de 31 decembrie 2011, a impozitului pe clădirile folosite ca 

domiciliu şi pe terenurile aferente acestora, conform Anexei nr. 1. 

 Art. 2. Se aprobă criteriile ce vor sta la baza acordării 

scutirilor la plata majorărilor de întârziere datorate de către 

persoanele fizice cu venituri reduse, acumulate ca urmare a 

neachitarii, până la data de 31 decembrie 2011, a impozitului pe 

clădirile folosite ca domiciliu şi pe terenurile aferente acestora, 

conform Anexei nr. 2. 

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

hotărâre. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă orice alte dispoziŃii contrare. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public Pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 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, 
 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 170 
Data: 15.12.2011 
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ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 170/15.12.2011 

 

PROCEDURA 

de acordare a scutirilor la plata majorărilor de întârziere 

 

 Prezenta procedură, elaborată în condiŃiile prevăzute de 

art. 125 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

referă la acordarea de scutiri la plata majorărilor de întârziere, 

datorate de către persoanele fizice ca urmare a neachitării până 

la data de 31 decembrie 2011, a impozitului pe clădirea folosită 

ca domiciliu şi pe terenul aferent acesteia.  

 Aceste scutiri se acordă pentru motive temeinic justificate, 

persoanelor fizice cu venituri reduse, în baza unei cereri scrise a 

contribuabilului pe care o va depune la S.P.F.P.L. Sector 6 şi în 

care se vor consemna următoarele: 

- elementele de identificare a contribuabilului; 

- sumele datorate şi neachitate pentru care se solicită 

scutirea acestuia; 

- perioada pentru care se datorează aceste sume. 

 La cerere vor fi anexate următoarele documente: 

- copie act de identitate al solicitantului; 

- copie act de proprietate asupra imobilului pentru care se 

solicită scutirea; 

- adeverinŃă de venit de la locul de muncă ( soŃ, soŃie ), talon 

pensie; 
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- adeverinŃă de venit pentru ceilalŃi membrii de familie de 

peste 18 ani; 

- dovadă în care să se precizeze că nu realizează alte 

venituri în afara celor pentru care prezintă documentele; 

- declaraŃie pe propria răspundere a celorlalŃi membrii de 

familie de peste 18 ani că nu mai deŃine o altă proprietate; 

- declaraŃie pe propria răspundere că nu mai deŃine o altă 

proprietate imobiliară (clădire sau teren ); 

- să nu aibă alte datorii la bugetul local în afara celor pentru 

care se solicită scutirea; 

- să deŃină o singură proprietate a cărei suprafaŃă construită 

desfăşurată să fie sub 150 mp; 

- orice alte documente considerate utile pentru soluŃionarea 

cererii, cum ar fi adeverinŃa de la asociaŃia de proprietari în care 

să se precizeze numărul de persoane care locuiesc la domiciliul 

solicitantului, copii de pe certificate de naştere sau de pe actele 

de identitate ale persoanelor aflate în întreŃinere ( copii minori, 

copii cu vârstă de până la 25 ani aflaŃi la studii, persoane în 

vârstă fără venituri, etc. ) 

 

 S.P.F.P.L. Sector 6 va întocmi un dosar care va fi supus 

Consiliului Local al Sectorului 6 spre analiză şi care va cuprinde: 

a) cererea contribuabilului; 

b) rezultatul verificării efectuate de inspectorul fiscal consemnat 

într-o notă de constatare în care va fi arătată realitatea datelor 

înscrise în cerere de către solicitant; 

c) documentele justificative depuse de solicitant; 
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d) propunerea de soluŃionare a cererii de acordare a scutirii; 

e) orice alte documente considerate necesare soluŃionării cererii. 

 Termenul de soluŃionare a cererii şi înaintare a dosarului 

este de 30 zile de la data înregistrării la S.P.F.P.L. Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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ANEXA NR. 2 

la H.C.L.S. 6 nr. 170/15.12.2011 

 

CRITERII 

ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata majorărilor de 

întârziere 

 

 Scutirile la plata majorărilor de întârziere, datorate de către 

persoanele fizice ca urmare a neachitării până la data de 31 

decembrie 2011 a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi 

pe terenul aferent acesteia, se acordă familiilor şi persoanelor 

singure cu venituri reduse, astfel: 

a) pentru persoanele cu un venit net lunar pe membru de familie 

de până la 540 lei; 

b) pentru persoanele singure cu un venit net lunar de până la 670 

lei.  

 

 Scutirile se acordă după adoptarea hotărârii de aprobare 

de către Consiliul Local al Sectorului 6 şi intrarea în vigoare a 

acesteia. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea condiŃiilor de acordare a scutirii la plata 

impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din 

blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor ce efectuează lucrări de 

reabilitare termică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 286 alin. (8) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu OUG nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011 şi Legea 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) litera (a) şi art. 81 alin. (4) din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 



384 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă condiŃiile de acordare a scutirii la plata 

impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din 

blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor ce efectuează lucrări de 

reabilitare termică, pentru o perioadă de 7 ani, cu începere de la 

data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de 

reabilitare, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu 

01.01.2012. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 171 
Data: 15.12.2011 
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Anexa 

la H.C.L.S 6 nr. 171/15.12.2011 
 

CONDIłII 

de aprobare a acordării de scutire la plata impozitului pe 
clădiri 

 

 Propietarii apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai 

imobilelor ce efectuează lucrări de reabilitare termică pe 

cheltuială proprie, beneficiază de scutire la plata impozitului pe 

clădiri în baza cererii de acordare, la care se vor ataşa 

următoarele: 

- documentul prin care se atestă dreptul de proprietate 

asupra imobilului pentru care se solicită acordarea scutirii; 

- procesul-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor, întocmit 

în condiŃiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de 

intervenŃie recomandate de către auditorul energetic în certificatul 

de performanŃă energetică sau, după caz, în raportul de audit 

energetic, astfel cum este prevăzut în OrdonanŃa de urgentă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 158/2011; 

- dovada efectuării lucrărilor pe cheltuială proprie 

(chitanŃă/factură). 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a proiectului 

“Centrul Social MultifuncŃional Sfântul Andrei”, desfăşurat de 

către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu Parohia Ortodoxă “Sfântul Andrei” 

 

 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. 107 alin. (1) lit. a) şi 108 alin. (1) din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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;  
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- 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 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2012 cu suma de 

4.192.424 lei, a proiectului “Centrul Social MultifuncŃional Sfântul 

Andrei”, desfăşurat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia 

Ortodoxă “Sfântul Andrei”, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

data emiterii Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului Local 

Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 cu Parohia Ortodoxă “Sfântul Andrei”. 
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 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 172 
Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

a împuternicirii exprese pentru înfiinŃarea de către Consiliul Local 

Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 a unei societăŃi comerciale pentru desfăşurarea 

unor activităŃi de comerŃ cu produse de bază 

 

 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. 1 şi art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 927/2011 

privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari 

“Coşul de solidaritate”; 

- 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; 

 În temeiul art. 17, art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin (2) lit. h) şi 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti împuternicirea expresă pentru înfiinŃarea de către 

Consiliul Local Sector 6 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, a unei societăŃi comerciale 

pentru desfăşurarea unor activităŃi de comerŃ cu produse de 

bază, conform prevederilor H.G. nr. 927/2011 privind Programul 

guvernamental de sprijin pentru pensionari “Coşul de 

solidaritate”. 

 (2) Societatea va funcŃiona ca o societate cu răspundere 

limitată al cărei unic asociat va fi Consiliul Local  prin intermediul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6. 

 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 Sector 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 173 
Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a  proiectului 

„Expresie şi mişcare - proiect de dezvoltare personală a copiilor şi 

tinerilor prin artă teatrală şi dans” ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 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. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n)  din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim 

de 33.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti în anul 2012 a proiectului „Expresie şi mişcare - proiect 

de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor prin artă teatrală şi 

dans” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 

6, 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 174 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
la H.C.L.S.  nr. 174/15.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„EXPRESIE ŞI MIŞCARE - proiect de 
dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor 

prin artă teatrală şi dans 
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I. PROIECTUL 
1. DESCRIERE 
 
1.1. Titlul : „Expresie şi mişcare” 
 
1.2. Localizare: Bucureşti, sector 6 
 
1.3. Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 
Sector 6 
 

Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

RON   33000 RON   33000 100 % 

 
1.1. Rezumat 
 
Durata 

proiectului 

12 luni 

Obiectivele 

proiectului 

Dezvoltarea personalităŃii copiilor prin exprimare teatrală 

şi dans 

Parteneri Şcolile şi liceele de pe raza sectorului 6 

AsociaŃia „Just Smile Romania” 

Grupul 

(grupurile) Ńintă1 

Copii cu vârsta între 10 şi 16 ani, beneficiari ai serviciilor 

sociale oferite de DGASPC sector 6  

Beneficiarii 

finali2 

Copii din şcolile şi liceele de pe raza sectorului 6, 

profesori şi diriginŃi şi părinŃi, comunitatea sectorului 6 

Rezultatele Implicarea directă a copiilor în activităŃi de dezvoltare a 

                                                             
1  “Grup Ńintă” sunt grupurile / entităŃile care sunt afectate în mod direct de 
rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. 
2 Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, 
la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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aşteptate personalităŃii prin dans şi teatru; 

Participarea copiilor la cursurile şi la competiŃiile sportive 

şi de teatru, ca alternativă la manifestările agresive sau 

de izolare  

Principalele 

activităŃi 

SusŃinerea de cursuri de teatru timp de 3 luni, timp de 3 

luni 

SusŃinerea de cursuri de dans, timp de 6 luni 

Organizarea Festivalulului „La teatrale cu matale!” , care 

presupune un concurs între trupe de teatru  

Organizarea Festivalului „În paşi de dans!”, care 

presupune un concurs între trupe de dans 

 
1.5 Obiective 
 Obiectiv general 
 Abilitarea unui număr de aproximativ 300 de copii, 
precum şi alte categorii de beneficiari direcŃi şi indirecŃi ai 
proiectului, pentru identificarea şi investirea propriilor 
resurse în vederea adoptării unui stil sănătos de viaŃă, a unor 
alternative constructive şi proactive de petrecere a timpului 
liber . 
 
Obiective specifice:  
 

1) dezvoltarea personalităŃii copiilor prin stimularea abilităŃilor 

de exprimare prin artă teatrală şi de dans, pe durata desfăşurării 

cursurilor; 

2) oferirea de soluŃii alternative la violenŃă şi de soluŃionare a 

conflictelor; 

3) oferirea de alternative la patrecerea timpului liber; 
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4) dezvoltarea sentimentului de apartenenŃă la un grup; 

5) implicarea activă a copiilor şi tinerilor din comunitate în 

activităŃile creative şi sportive desfăşurate în cadrul celor două 

festivaluri „La teatrale cu matale!”, respectiv „În paşi de dans!” 

6) pregătirea şi formarea echipei de specialişti a DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, sector 6 

pentru susŃinerea programelor de pregătire a echipelor de teatru, 

respectiv dansuri. 
 

1.6 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor 
din Sectorul 6  
 

1.6.1. Care sunt nevoile relevante privind serviciile 
sociale din zona de acŃiune a proiectului dumneavoastră 

 
Plecând de la problematica violenŃei în şcoli, la începutul 

anului 2007 a luat naştere proiectul pilot « La teatrale cu 
matale! ». Implementarea proiectului a fost un succes recunoscut, 
astfel că în anul 2011, ajungând să participe un număr de 15 
trupe în festival, extinzându-se totodată şi obiectivele proiectului, 
precum şi grupurile Ńintă vizate.  

Participarea unui număr tot mai mare de copii în acest 
proiect, în tot aceşti ani, reprezintă un semnal către ceilalŃi copii, 
un mesaj privind posibilitatea luării unor decizii corecte, adoptării 
unor comportamente dezirabile şi implicării în acŃiuni prosociale. 

Pe de altă parte, sunt tot mai multe studii care arată nu 
numai faptul că lipsa de mişcare duce la o sănătate precară, dar 
şi că poate fi sursa insatisfacŃiei psihologice cronicizate pentru 
care o simt copiii şi adolescenŃii de azi. Cercetările au demonstrat 
că mişcarea este benefică, la orice vârstă. Oamenii de ştiinŃă 
recomandă zilnic o oră de activitate fizică. Astfel, prin intermediul 
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cursurilor de dans ne propunem să oferim atât o alternativă 
plăcută de petrecere a timpului liber, cât şi o modalitate de 
dezvoltare personală armonioasă, în vederea unei mai bune 
inserŃii sociale, prin formarea unei imagini de sine adecvate. 
Dansul este una dintre cele mai expresive metode de manifestare 
corporală, fiind adesea folosit ca şi formă de art-terapie. Este o 
modalitate de folosire a mişcărilor corpului pentru eliminarea 
oboselii, a tensiunii nervoase, dar şi de socializare. Dansul este 
cea mai bună şi plăcută metodă de a-i ajuta pe copii/tineri să îşi 
dezvolte aptitudinile, spiritul pentru frumos, graŃia şi eleganŃa, 
precum şi adoptarea unui comportament civilizat în societate, 
respectul pentru celălalt. Totodată, dansul modelează caracterul, 
stimuland disciplina şi răbdarea, precum şi ambiŃia şi capacitatea 
de a depunde efort pentru obŃinerea rezultatelor dorite. Nu în 
ultimul rând, prin dans se poate canaliza energia copiilor/tinerilor 
spre adoptarea unor comportamente sociale dezirabile, 
conducând astfel la prevenirea delincvenŃei juvenile. 

 
  1.6.2. Descrierea grupului / grupurilor Ńintă şi a 
beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari.  

 
 DirecŃi : 30 de copii cu vârsta între 10 şi 16 ani, aflaŃi în 
evidenŃele sistemului de protecŃie, beneficiari ai serviciilor sociale 
(măsuri de protecŃie specială, programele centrelor de zi) 
 IndirecŃi: aproximativ 300 de copii din comunitatea 
sectorului 6, familiile acestora, profesorii diriginŃi de la clasele 
implicate în proiect, instructori de teatru şi dans, alŃi membri ai 
comunităŃii din sectorul 6. 
 

1.6.3. Motivele care au stat la baza selectării grupului / 
grupurilor Ńintă şi la identificarea nevoilor sociale şi 
constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la 
nevoile grupului / grupurilor Ńintă şi ale beneficiarilor? 
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 Sunt din ce în ce mai mulŃi copii cu afecŃiuni ale coloanei 

vertebrale, spatelui, cu probleme de creştere şi cel mai trist şi 

greu de învins diagnostic, obezitatea, ca motor de declanşare a 

alte “n” afecŃiuni. Nu numai medicii se confruntă cu această 

problemă, ci şi psihologii care, descriu afecŃiuni asociate, cum ar 

fi neadaptarea socială, dificultăŃi de comunicare, agresivitate, 

anxietate, nervozitate, toate apărute ca şi  repercusiuni ale 

acumulării de tensiuni. Iar aceste semne sunt evidenŃiate încă din 

primii ani de şcoală. 

 De aceea, grupurile Ńintă alese sunt reprezentate de copii 

cu vârsta începând de la 10 ani, cu atât mai mult cu cât acŃiunile 

de prevenire presupun mai puŃine costuri, dar au beneficii mai 

mari şi pe termen mare.  

 În timpul exerciŃiilor fizice, a mersului pe jos, pe bicicletă, 

înotului, diferitelor alte sporturi şi dansuri, organismul secretă 

endorfină. Endorfina generează o stare de bine, întăreşte 

sistemul imunitar şi ajută la eliberarea stresului. Fără endorfină, 

organismul uman ajunge repede saturat de stres, insatisfacŃii 

psihologice care nu pot fi compensate nici de alte activităŃi, 

practicate în exces, şi care dau doar o iluzie a stării de bine: privit 

la TV, jocuri pe calculator, discoteci, eventual fumat, alcool, 

droguri. Tinerii dezorientaŃi recurg din ce in ce mai mult la ele, şi 

din mimetism şi din lipsa de supraveghere – dar soluŃia este una 

singură – mai multă mişcare, cu orice ocazie posibilă, preferabil 

în sporturi plăcute, de echipa sau individuale. 

 În acelaşi timp, exprimarea prin arta teatrală reprezintă o 

ocazie unică pentru copii de a depăşi porŃile şcolii şi să 

descopere o lume intreagă, un mediu propice de care pot profita 
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pentru a-şi consolida educaŃia şi pentru a-l face să devină un 

adult responsabil.  

 

2. Descrierea detaliată a activităŃilor 

Componenta 1 a proiectului:  

Cursuri de dezvoltare personală prin arta teatrală şi dans 

 Cursurile sunt adresate copiilor şi au ca scop dezvoltarea 

personalităŃii prin stimularea abilităŃilor de exprimare prin artă 

teatrală şi prin mişcare, anume prin dans. De asemenea, la 

cursuri vor lua parte şi câte 2 reprezentaŃi ai DGASPC sector 6 şi 

un voluntar.  

 Cursurile de teatru vor dura timp de 3 luni, fiecare întâlnire 

având o durată a câte două ore şi include 10 copii.  

 Cursurile de dans vor avea loc timp de 5 luni, de 2 ori pe 

săptămână, pentru un număr de 18 de copii, care vor avea ca 

stiluri de studiu salsa, cha-cha, merenge, bachata. În luna 

următoare va avea loc pregătirea pentru prezentarea la festival, 

unde echipa va număra 6 copii.  

 

Componenta 2 a proiectului: 

Festivalurile “La teatrale cu matale!” şi “În paşi de dans!” 

 

 Ca de fiecare dată în ultimii cinci  ani, în jurul datei de 1 

iunie, se va organiza, festivalul „La Teatrale cu Matale”, la care 

preconizăm participarea a aproximativ 15 trupe de teatru formate 

din câte 10 copii, în total de aproximativ 150 de copii participanŃi.  

Trupele participante vor fi din şcoli şi din licee de pe raza 

administrativ- teritorială a sectorului 6. La aceştia se adaugă un 
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număr variabil de colegi, prieteni, membrii ai familiilor micilor 

actori. 

 Festivalul „În paşi de dans!” va avea loc în luna octombrie. 

La acest festival, pe lângă trupa pregătită în cadrul proiectului, 

vor fi invitate să participe trupe de dans din cadrul şcolilor şi 

liceelor de pe raza sectorului 6. Fiecare trupă va fi formată din 

maxim 6 membrii. Acest festival va avea caracter de concurs, 

estimând participarea unui număr de 10 echipe, deci aproximativ 

un număr de 60 de copii. La aceştia se adaugă un număr variabil 

de colegi, prieteni, membrii ai familiilor micilor dansatori. 

 În cadrul concursurilor se vor decerna premii din partea 

unui juriu format din specialişti în domeniul artistic (teatru, 

respectiv dans).  
   

ActivităŃi administrativ – 
organizatorice 

Amenajarea locaŃiilor în vederea susŃinerii 
festivalului 

 Realizarea echipelor de jurizare 
 Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor 

parteneri media 
 Pregătirea premiilor şi a protocolului 
 Cooptarea unor parteneri din societatea 

civilă 
ActivităŃi educative Realizarea concursurilor 

Premierea 
 Monitorizare şi raportare 

 

ComponenŃa 3 a proiectului:  

Pregătirea şi formarea echipei de specialişti implicată în 

susŃinerea temelor de discuŃie în liceele şi colegiile selectate 
pentru participarea în acest proiect, prin accesarea unor 
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cursuri de specializare şi achiziŃionarea unor materiale 

informative şi instrumente de lucru. 
 

3.1 Metodologia 

 

3.1.1 Metoda de implementare şi motivele pentru 
metodologia propusă 

 

 Cursurile au la bază o tehnică ludică de a experimenta şi 

discuta scene din viaŃă (scene la care copiii au fost martori sau la  

care pot fi martori), precum şi a exersa un anume stil de dans. 

Copiii vor fi încurajaŃi să găsească soluŃii proprii problemelor, 

lucru important în procesul de maturizare şi de asumare a unor 

responsabilităŃi.  

 Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că 

învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide 

pentru copii şi tineri. În cadrul cursurilor este încurajată 

exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate 

subiectele abordate. Copiii au rareori limbajul şi dezvoltarea 

cognitivă necesare procesării şi redării experienŃelor lor numai 

prin intermediul cuvintelor, astfel încât ei işi completează 

comunicările în mod spontan cu ajutorul formelor simbolice de 

expresie şi comunicare, printre care se numără şi dansul. Prin 

metodele utilizate, copiii sunt valorizaŃi şi sustinuŃi în acŃiunile ce 

au ca scop dezvoltarea capacităŃiilor de alegere cu privire la viaŃa 

lor personală.  

 Trainerii încurajează pe timpul desfăşurării cursului 

discuŃiile ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui 
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participant, dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, 

specific procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 

 

3.1.2. Proceduri pentru evaluare internă/externă 

 

Evaluare internă: Inter-evaluare în cadrul echipei de specialişti 

 Numărul de copii participanŃi la fiecare sesiune 

de curs 

                              Numărul de copii participanŃi în cadrul  

concursurilor din cadrul festivalurilor 

Evaluare externă: Fişe de feedback completate de copii la  

     sfârşitul cursurilor 

                               Chestionare de feedback completate de  

      coordonatorii trupelor participante 

 

3.1.3 Descrierea rolului şi participării a diferiŃilor actori 

(parteneri locali, grupuri Ńintă, autorităŃi locale etc.), precum 
şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.  

 

 La nivel instituŃional, alături de autorităŃile publice implicate 

direct, vor fi antrenaŃi reprezentanŃi ai organizaŃiilor artistice. 

 Coordonatorii – instructorii trupelor de teatru şi de dans, 

diriginŃii şi învăŃătorii, se vor implica în sprijinirea copiilor în 

pregătirea pentru participarea în cadrul festivalurilor.  

 

3.1.4 Echipa propusă pentru implementarea 
proiectului (pe funcŃii: nu este necesară includerea aici a 

numelor persoanelor). 
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Echipa este formată din specialişti (psihologi şi asistenŃi 

sociali cu exprienŃă în lucrul cu grupuri de copii şi în instruire) din 

cadrul DirecŃiei ProtecŃia Copilului. 

. 

3.1.5 Principalele mijloace propuse pentru 
implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.) 

Sistem home cinema, CD-uri, DVD- uri, flipchart, filme 

demonstrative, fişe cu exerciŃii, fişe de feedback, markere, coli de 

xerox, mingii, oglinzi, etc 

 

3.2 . Durata şi planul de acŃiune 
 
Nr. 
crt. 

ActivităŃile 
Desfăşurate 

Anul 2012 
Semestul 1 Semestrul 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Formarea 
echipei de 
proiect 

X            

2.SelecŃia 
beneficiarilor 
proiectului şi a 
trainerilor 

 X X          

3.AchiziŃionarea 
materialelor 
necesare 

  X          

4.Desfăşurarea 
cursurilor de 
dans şi de teatru 

   X X X X X X    

5.Organizarea 
festivalurilor de 
teatru şi dans 

     X    X   

6.Evaluarea 
rezultatelor 
proiectului 

          X  
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7.Diseminarea 
rezultatelor 
proiectului 

           X 

 
4 REZULTATE AŞTEPTATE 
 
4.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 
 
Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe componenta 
1 sunt: 

• toŃi copiii participanŃi la cursuri vor fi capabili să 

socializeze şi să se adapteze în comunicare cu alŃii; 

• toŃi copiii participanŃi la cursuri vor înŃelege necesitatea 

adoptării unui stil de viaŃă sănătos; 

• toŃi participanŃii la cursuri vor înŃelege implicaŃiile pe 

care le aduce fiecare decizie; 

• la finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor 

întelege care sunt modalităŃile prin care poŃi să soluŃionezi o 

situaŃie conflictuală şi vor fi capabili să analizeze urmările 

angajării în conflict; 

• la finalul proiectului toŃi copiii participanŃi la cursuri vor 

cunoaşte importanŃa experienŃei personale şi a beneficiului 

lecturii; 

• la finalul proiectului toŃi copiii vor fi capabili să analizeze 

scopul regulilor, importanŃa lor precum şi faptul că încălcarea 

fiecărei regului atrage urmări imediate; 

• implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din 

cadrul DGASPC sector 6. 
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Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe componenta 
2 sunt : 

• La finalul proiectului vom avea un număr mare de copii ce şi-

au exprimat opinia cu privire la adoptarea unui stil de viaŃă 

sănătos şi de exprimare a sentimentelor într-un mod dezirabil 

social; 

• La finalul proiectului marea majoritate a membrilor comunităŃii 

din sectorul 6 vor conştientiza amploarea acestui fenomen. 
 
4.2 Realizări concrete 

 
Un număr 10 de copii, participanŃi la cursuri de exprimare 

prin artă teatrală. 
Un număr de 20 copii participanŃi la cursurile de dansuri.  
Echipa formată din 10 copii care va reprezenta DGASPC 

sector 6 în cadrul Festivalului „La teatrale cu matale!”.  
Echipa formată din 6 copii care va reprezenta DGASPC 

sector 6 în cadrul Festivalului „În paşi de dans!”. 
Festivalul „La teatrale cu matale!” se va desfăşura în luna 

iunie, într-una din locaŃiile teatrelor de pe raza sectorului 6, cu 
care instituŃia a colaborat în anii anteriori, implicând participarea 
unui număr de aproximativ 200 de copii şi tineri. 

Aproximativ 200 de copii şi tineri prezenŃi în cadrul 
Festivalului „La tatrale cu matale!” 

Festivalul „În paşi de dans!” se va desfăşura în luna 
octombrie, într-una din sălile de festivităŃi a şcolilor de pe raza 
sectorului 6, cu care instituŃia are parteneriate, implicând 
participarea unui număr aproximativ 100 de copii şi tineri.  

Aproximativ 100 de copii şi tineri prezenŃi în cadrul 
Festivalului „În paşi de dans!” 
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4.3 Sustenabilitate   
Dimensiunea exprimării prin arta actorului, prin festivalul 

„La teatrale cu matale!” se desfăşoară de 5 ani cu implicarea unei 
echipe de specialişti din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 , echipă care se declară 
motivată să continue acest proiect şi în perioada următoare.  

Dimensiunea exprimării prin dans va implica o altă echipă 
de specialişti din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului sector 6 care vor organiza şi susŃine activitatea 
celor 20 de copii incluşi în program. 

ImportanŃa susŃinerii financiare intervine încă din 
momentul desfăşurării cursurilor de teatru şi dans, care în acest 
an va presupune implicarea unor formatori, a unor instructori 
profesionişti, autorizaŃi.  

AsociaŃia „Just Smile Romania” va suporta o parte din 
cheltuielile necesare desfăşurării cursurilor.  

De asemenea, organizarea şi desfăşurarea festivalurilor 
depinde de susŃinerea financiară solicitată.   
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 Buget "Expresie şi mişcare"  
a copiilor 
şi tinerilor 
prin artă 
teatrală şi 
dans”  Tipul de cheltuieli Cantitate Lei/luna Luni Total SusŃinere Alte 
        proiect costuri DGASPC surse 
                
A  COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI         
                

1  Consumabile              

1,1 

consumabile teatru 
(coli, flipchart, coli de 
xerox, mape, pixuri etc)       200 200   

1,2 
consumabile dans (Cd-
uri, DVD-uri) 30     30 30   

2 Protocol dans (apa)       50 50   
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3 

Materiale igienico-
sanitare dans (sapun, 
hartie igienica, etc)         100 100   

4 Promovare proiect             

4,1 
materiale promotionale 
(afise teatru) 10     125 125   

4,2 
materiale promotionale 
(afise dans ) 10     125 125   

5 Cursuri             
5,1 cursuri teatru 3 luni     6000 6000   
5,2 cursuri dans 6 luni     12400 12400   

  TOTAL COSTURI A       19030 19030   
                

B 

COSTURI DE 
GESTIONARE A 

FESTIVALURILOR             
                

1 

Costuri organizare 
(prezentatorii 
festivalurilor)    2 pers           

1,1 prezentator teatru 1 pers     1000 1000   
1,2 prezentator dans 1 pers     1000 1000   

2 Chirie sala teatru       1100 1100   

3 
Protocol (apa, sucuri 
etc)             
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3,1 protocol teatru       400 400   
3,2 protocol dans       400 400   

4 Sonorizare dans 1     1000 1000   

5 Promovare festival             

5,1 
materiale promoŃionale 
(baner teatru) 1     500 500   

5,2 
materiale promoŃionale 
(baner dans) 1     500 500   

6 
Caiete program 
(imprimare) 40           

6,1 caiete teatru 20     400 400   
6,2 program dans 20     300 300   

7 Premii festivaluri             
7,1 premii teatru 30     3500 3500   

7,2 premii dans 18     1500 1500   

8 
Diplome (hârtie, 
imprimare)             

8,1 diplome teatru 200     200 200   
8,2 diplome dans 100     100 100   

9 Trofeu dans 1     300 300   
10 Costume 16           

11,1 costume teatru 10     500 500   

11,2 
costume dans (pantofi 
dans) 6     1270 1270   
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  TOTAL COSTURI B       13970 13970   
                

  
TOTAL COSTURI 
(A+B)       33000    

                
  SUSTINERE DGASPC         33000   
        

 
DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS LĂCĂTUŞ 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a proiectului 

„Liga Tinerilor Sportivi - program de activităŃi sportive pentru copiii 

cu comportament deviant” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii 

locale din Sectorul 6 

 

 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. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n)  din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim 

de 139.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti în anul 2012 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi - 

program de activităŃi sportive pentru copiii cu comportament 

deviant” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din 

Sectorul 6, 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, 

 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 175 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
la H.C.L. S.6 nr. .175/.15.12.2011 

 
 
 
 
 
 

 
“LIGA TINERILOR SPORTIVI - program de activităŃi sportive 

pentru copiii cu comportament deviant” 
 
 

 
 



414 

 

PROIECTUL 

2. DESCRIERE 
 

1.1 Titlul    LIGA TINERILOR SPORTIVI 
 

1.2 Localizare:    BUCUREŞTI, SECTOR 6 
 

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 

Sector 6 
 

Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
Consiliul Local Sector6 

% din costul total al 
proiectului 

139000 lei 139000 lei 100 
 

1.4 Rezumat 
 

Durata proiectului 2011 
Scopul proiectului Realizarea unui demers de integrare socială prin sport 

a copiilor cu comportament deviant sau cu risc de a 
dezvolta un asemenea comportament. 

Parteneri Club sportiv „Sonkeifree”, „FundaŃia Steaua Tenis 
XXI”, Liceul UCECOM, Centrul NaŃional de Snooker 

Grupul (grupurile) 
Ńintă3 

80 de copii defavorizaŃi cu probleme de comportament 
( 30 la fotbal, 10 la tenis, 30 la arte marŃiale, 10 la 
snooker) 

Beneficiarii finali4 aproximativ 150 de copii şi tineri care vor participa la 

                                                             
3  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele 

proiectului, la nivelul scopului proiectului. 

4 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele 

proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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concursurile organizate 
Rezultatele 
aşteptate 

Toti copiii participanŃi la antrenamente vor fi asistaŃi şi 
consiliaŃi în vederea optimizării rezultatelor şcolare şi a 
comportamentului social; 
ToŃi copiii participanŃi la antrenamente vor găsi o 
alternativă de petrecere a timpului liber ; 
ToŃi copiii participanŃi vor avea exerciŃiul unei 
comunicări asertive şi a negocierii paşnice ; 
ToŃi copiii participanŃi vor învăŃa să-şi controleze 
emoŃiile şi impulsivitatea. 

Principalele 
activităŃi 

Proiectul de fotbal – formarea lotului, desfăşurarea a 
2 antrenamente săptămânale (în prioadele 01.03-
15.06 şi 15.09-15.12), participarea la Cupa UCECOM 
(între 15.03-15.05 şi 01.10-01.12), organizarea unui 
turneu cu 8 echipe în jurul datei de 01.06. 
Proiectul de tenis – identificarea şi selecŃia 
participanŃilor, organizarea a 3 cursuri săptămânale (în 
perioada 15.03 – 31.12) 
Proiectul de arte marŃiale – susŃinerea cursurilor de 
arte marŃiale de 3 ori pe săptămână în perioada 
ianuarie-decembrie, participarea la competiŃii oficiale. 
Proiectul de snooker – organizarea cursurilor de 
inițiere (10h pentru ficare copil) și a celor de 
perfecționare (30h) în intervalul martie-septembrie) și 
organizarea unui concurs în luna octombrie. 

 
1.5 Obiective 
 

 
 a) Identificarea, monitorizarea situaŃiei sociale şi consilierea 
copiilor cu probleme de comportament de pe raza sectorului 6. 
 b) Implicarea copiilor cu probleme de comportament în 
activităŃi sportive organizate ce pot constitui o alternativă la 
modelele de comportament învăŃate precum şi oferirea posibilităŃii 
de responsabilizare şi valorizare. 
 c) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber 
pentru toŃi copiii aflaŃi în dificultate prin organizarea unor 
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competiŃii de fotbal, tenis, snooker şi prin participarea copiilor la 
concursuri de arte marŃiale. 
 d) Popularizarea DGASPC sector 6 şi a serviciilor pe care 
le oferă în rândul copiilor ce ar putea beneficia de acestea. 
 

1.6 Justificare 
Lucrul cu copiii care prezintă riscul de a dezvolta un 

comportament deviant a evidenŃiat necesitatea unor metode 
educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai 
uşoară aflată în concordanŃă cu modul lor de viaŃă. Astfel s-a 
născut iniŃiativa de a organiza o echipa de fotbal cu aceşti copii, 
iniŃiativă creată pentru a le oferi posibilitatea de a-şi găsi o 
preocupare, de a-şi canaliza energia într-o activitate pozitivă şi 
organizată, de a se obişnui să lucreze în echipă. Succesul 
constant al acestei activităŃi precum si sesizarea preocupării 
multor copii pentru tenis şi practicarea artelor marŃiale ne-au 
determinat să încercăm extinderea programului sportiv la cursuri 
de tenis şi karate, efectuate într-un cadru controlat şi sub 
îndrumarea unui instructor autorizat. 

ExperienŃa anilor 2010-2011 a arătat că aceste programe le 
oferă un cadru adecvat pentru dobândirea unor modele de 
comunicare, de cooperare, de rezolvarea conflictelor şi pentru 
preluarea cu uşurinŃă a unui set de reguli şi norme ceea ce îi 
poate ajuta ulterior la învăŃarea şi acceptarea normelor sociale în 
general. Astfel am constatat că, pe de o parte, activităŃile sportive 
pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza situaŃia şcolară a 
acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces educativ 
nonformal (prin respectarea unor reguli şi a unui program, prin 
apartenenŃa la o echipă etc.). 

D.G.A.S.P.C. sector 6 are în evidenŃe aproximativ 120 de 
copii şi tineri ce manifestă un comportament deviant în propria 
familie (delincvenŃă, consum de droguri, abandon şcolar, 
neadaptare la exigenŃele şcolare pentru cei mici etc.).  



417 

 

ParticipanŃii la proiect sunt selectaŃi dintre beneficiarii 
Serviciului de Prevenire a centrelor rezidenŃiale sau a centrelor 
de zi ale DGASPC sector6. Beneficiari direcŃi vor fi aproximativ 
80 de copii (câte 30 pentru fotbal, 10 pentru tenis, 30 pentru arte 
marŃiale şi 10 pentru snooker).Vom avea aproximativ 150 de copii 
beneficiari indirecŃi care vor participa la concursurile organizate. 
 

1.7 Descrierea activităŃilor 
 

Programul de prevenire prin sport “Liga tinerilor sportivi” 
este format din patru proiecte distincte destinate practicării a 
patru sporturi diferite : fotbal, tenis, arte marŃiale şi snooker. 
Fiecare dintre cele 4 proiecte este structurat pe trei niveluri 
analoage: 

- În prima etapă vor fi identificaŃi copiii şi tinerii din grupul 
Ńintă care sunt interesaŃi de activităŃi sportive şi în mod special de 
fotbal, tenis, snooker şi de arte marŃiale. În cazul programului de 
fotbal, aceştia se vor alătura celor două echipe pe criterii de 
vârstă (pentru copiii intre 12-15 ani denumită Vulturii Negri, 
pentru cei între 15-19 ani numită Atletico) şi vor participa la 
antrenamente in cele 2 zile stabilite din fiecare săptamână. 
Participarea la antrenamente şi respectarea disciplinei este o 
condiŃie pentru a deveni membru al echipei şi de a lua parte la 
meciurile de fotbal din cadrul turneului. Cursurile de tenis pentru 
cei 10 copii se adresează copiilor cu vărsta între 6-10 ani şi se 
vor Ńine de 3 ori pe săptămână timp de 10 luni pe an. Copii vor fi 
impărŃiŃi în două niveluri: 6 copii începatori la nivelul de iniŃiere şi 
4 copii care au parcurs programul cursului în anii trecuŃi, la nivelul 
avansat. În cazul programului de arte marŃiale pot participa copii 
începand cu vârsta de 5 ani iar antrenamentele se vor 
desfaşurate de 3 ori pe săptămînă pentru fiecare din cei 50 copii 
pe parcursul întregului an.  La snooker vor fi iniŃiaŃi 10 copii cu 
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vârsta peste 12 ani care vor parcurge apoi şi 30 de ore de 
perfecŃionare. 

-Al doilea nivel constă în monitorizarea situaŃiei sociale şi 
consilierea copiilor participanŃi. Astfel în paralel cu activităŃile 
sportive se urmăreşte asistarea şi reintegrarea socială a acestora 
pentru a le putea oferi o alternativă la modul lor de viaŃă în 
vederea dobândirii unor comportamente dezirabile.  

- Al treilea nivel, participarea la competiŃii, va fi condiŃionată 
atât de capacităŃile lor sportive cât şi de renunŃarea la droguri, 
continuarea studiilor, adoptarea unor comportamente adecvate 
etc. În cadrul programului de fotbal se va organiza un campionat 
anuale în luna iunie la care vor participa echipe din organizaŃiile 
care desfăşoară activităŃi similare, campionatul încheindu-se cu o 
festivitate de decernare a premiilor. Totodată echipa de fotbal 
“Vulturii Negri” este invitată să participe la turneele Liceului 
UCECOM în primăvară şi în toamnă. Se pregonizează astfel că 
echipa de fotbal va susŃine aproximativ 25 de meciuri pe 
parcursul întregului an. În cazul programului de tenis vom susŃine 
participarea la cel puŃin 4 turnee pentru cei 4 copii practicanŃi la 
nivelul avansat. În cazul programului de arte marŃiale intenŃionăm 
ca 10 din cei 50 copii participanŃi să participe la 3 turnee 
organizate de federaŃia de specialitate. Pentru 2 dintre copii care 
au avut rezultate deosebite la arte marŃiale în anul 2011 vom 
facilita participarea la campionatul mondial şi la campionatul 
european. În cadrul programului de snooker vom organiza o 
competiŃie în luna octombrie. 

 

1.8 Metodologia 
 

Proiectul Liga tinerilor sportivi este structurat pe 4 
dimensiuni: prima legată de constituirea echipei de fotbal, a doua 
de oferirea cursurilor de tenis pentru copii, cea de-a treia de 
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organizarea cursurilor de arte marŃiale şi cea de-a patra pe 
iniŃierea copiilor în practicarea snooker-ului. Fiecare dintre cele 
patru componente ale programului funcŃionează distinct, avănd 
fiecare propriul coordonator şi proprii beneficiari. Pentru fiecare 
copil inclus în program există un asistent social şi un psiholog 
care asigură acompanierea psiho-afectivă a copilului pe toată 
durata proiectului. Participarea la activitatea sportivă respectivă 
face parte dintr-un plan general de servicii oferit copilului şi 
familiei sale. Obiectivele planului de servicii vizează prevenirea 
abandonului şcolar sau familial. 

Fiecare activitate sportivă beneficiază de un antrenor şi un 
coordonator al derulării activităŃilor. Pentru proiectele de arte 
marŃiale, tenis şi snooker sunt prevăzute cursuri plătite Ńinute de 
antrenori calificaŃi. Antrenamentele echipei de fotbal sunt 
coordonate de un angajat al DGASPC sector 6. 

În cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă 
a opiniilor beneficiarilor direcŃi cu privire la toate problemele 
apărute, expimare asistată de către specialist, astfel încât orice 
conflict apărut să poată fi aplanat în mod paşnic, iar copiii să 
experimenteze negocierea si comunicarea asertivă. 

Antrenorii încurajează pe timpul desfăşurării cursului 
aprecierile pozitive privind performanŃele fiecărui participant, 
acestea sunt realizate doar în scop constructiv şi au ca finalitate 
creşterea încrederii în forŃele proprii. 

 

1.9 Durata şi planul de acŃiune 
 

 
ACTIVITĂłI Semestrul 1 Semestrul 2 Comentari

i  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

12  
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1Antrenament

e fotbal 
  x x x x   x x x x  

2 Turnee 
fotbal 

  x x xx  x    x x x  

3 Cursuri 
Arte MarŃiale 

x x x x x x x x x x x x  

4Cursuri 
tenis 

   x x x x x x x x   

5Antrenament

e snooker 
  x x x x x x x     

6 Concurs 
snooker 

         x    

 
2. REZULTATE AŞTEPTATE 

Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului sunt: 
Toti copiii participanŃi la antrenamente vor fi asistaŃi şi 

consiliaŃi în vederea optimizării rezultatelor şcolare şi a 
comportamentului social; 

ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor fi iniŃiaŃi în practicarea 
corectă a disciplinelor sportive respective.  

ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor găsi o alternativă de 
petrecere a timpului liber ; 

ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor avea exerciŃiul unei 
comunicări asertive şi a negocierii paşnice ; 

ToŃi copiii participanŃi vor învăŃa să-şi controleze emoŃiile şi 
impulsivitatea. 
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Buget "LIGA TINERILOR SPORTIVI " 
                
                  

                
  Tipul de cheltuieli Cantitatea lei/luna     Luni   Costuri SusŃinere Alte  
          proiect    Totale DGASPC Surse 
                
1 Costuri program fotbal             

                
1  Premii săptămânale 4 50 8 400 400   
2  Echipament             
a  Pantofi sport             20 buc. 2000 1 2.000 2.000   
b Echipament             20 buc. 2000 1 2.000 2.000   

c  Mingi 10 buc 50 2 1.000 1.000   
3 Organizare campionat             
a Premii 70 copii 5760 1 5.000 5.000   
b  Inchiriere teren  8 luni 800   6.400 6.400   
d Cupe, medalii, diplome       500 500   
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e Protocol       1.200 1.200   
f  Sonorizare - festivitati       1.000 1.000   
4 Excursie cantonament       5.500 5.500   

   TOTAL COSTURI 1.       25.000 25.000   
                
2 Costuri program arte marŃiale             
                
1 Plata cursuri   6000 12 72.000 72.000   

2 Participare competiŃii externe 2 copii     5.700 5.700   
3 Participare competiŃii interne 6 copii     1.400 1.400   
4 Dotări       900 900   
  TOTAL COSTURI 2       80.000 80.000   
                
3 Costuri program tenis             
                
1  Plata ore curs - martie 10 copii 1000 1 1.000 1.000   
2 Plata ore curs:aprilie-octombrie 10 copii 1800 7 12.600 12.600   
3 Plata curs:octombrie-decembri 10 copii 2000 2 4.000 4.000   
3 Echipament 10 copii     1.000 1.000   
5 Participare turnee 3 copii     400 400   
  TOTAL COSTURI 3       19000 19000   
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4 Costuri program snooker             
1 Cursuri iniŃiere 10 copii 2000 2 4000 4000   
2 cursuri antrenament 10 copii 2000 5 10000 10000   

3 Organizare competiŃie       1000 1000   
  TOTAL COSTURI 4       15000 15000   
  TOTAL (1+2+3+4)       139.000     
  TOTAL DGASPC         139.000   
             

        
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
MARIUS LĂCĂTUŞ 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a proiectului 

„Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaŃional şi sportiv pentru 

copiii defavorizaŃi” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Sociala 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 
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ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea  în cuantum 

maxim de 49.400 lei din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti în  anul 2012 a proiectului „Lumea celor 64 

de pătrate – proiect educaŃional şi sportiv pentru copiii 

defavorizaŃi” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 176 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
la H.C.L. S.6 nr. .176/15.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
“Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaŃional şi 

sportiv pentru copiii defavorizaŃi” 
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I. PROIECTUL 
1.DESCRIERE 
 

Titlul   LUMEA CELOR 64 DE PĂTRATE - proiect     
  educaŃional şi sportiv pentru copiii defavorizaŃi 

1.1 
 
1.2 Localizare:    BUCUREŞTI, SECTOR 6 

 
1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 
Sector 6 
 

Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
Consiliul Local Sector6 

% din costul total al 
proiectului 

49400 lei 49400 lei 100 

 
1.4 Rezumat 
 

Durata proiectului Ianuarie-decembrie 2012 

Scopul proiectului Realizarea unui demers pentru dezvoltarea 

personală a copiilor defavorizaŃi beneficiari ai 

DGASPC sector 6, descoperirea timpurie a 

copiilor cu înclinaŃii în sportul minŃii şi susŃinerea 

lor pentru practicarea şahului de performanŃă.  

Parteneri „Centrul de excelenŃă Raphael Vaganian” 

FerderaŃia Română de Şah 

AsociaŃia sportivă ”Master Mind” Bucureşti 

Grupul (grupurile) 

Ńintă5 

30 de copii între 6-14 ani, beneficiari ai sistemului 

de asistenŃă socială din sectorul 6 

                                                             
5  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele 

proiectului, la nivelul scopului proiectului. 
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Beneficiarii finali6 aproximativ 150 de copii şi vârstnici care vor 

participa la concursurile organizate în cadrul 

proiectului. 

Rezultatele 

aşteptate 

Cel puŃin 25 copii beneficiari ai proiectului vor fi 

selectaŃi şi vor urma şahul de performanŃă, fiind 

legitimati la un club sportiv de profil. 

Cel puŃin 4 copii participanŃi la proiect vor 

participa cu şanse la medalii la Campionatele 

NaŃionale din 2013. 

Formarea unei atitudini favorabile practicării 

şahului în rândul copiilor aflaŃi în sistemul de protecŃie 

al DGASPC sector6. 

ÎmbunătăŃirea  rezultatelor şcolare pentru toŃi 

copiii participanŃi  la proiect. 

ObŃinerea de clasări meritorii la concursurile 

oficiale ale FederaŃiei Române de Şah.  

Principalele 

activităŃi 

SelecŃia participanŃilor în funcŃie de interes şi aptitudini. 

Efectuarea a minim trei antrenamente săptămânale 

pentru fiecare nivel de pregătire. 

Participarea a 4 copii la Campionatul naŃional de şah. 

Organizarea unui concurs intergeneraŃional, adulŃi şi 

copii, în luna iunie şi a unui concurs pe echipe între 

beneficiari ai sistemului deprotecŃie din cele 6 sectoare 

ale Bucureştiului. 

Participarea unui număr de 15 copii la Turneul 

InternaŃional  de Şah “Centrocoop” Eforie Nord 2012. 

         Participarea  în luna august a 4 copii la un turneu 

open din calendarul FederaŃiei Române de Şah pe 

litoral. 

                                                             

6 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele 

proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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        Participarea unui număr de 20 copii la o tabără de 

pregătire la Cotineşti în luna septembrie. 

        Evaluarea trimestrială a copiilor pentru a 

evidenŃia evoluŃia acestora şi progresele obŃinute. 

        Formarea grupelor de copii în funcŃie de vârstă şi 

nivel de pregătire (coeficient elo acumulat în 

competiŃii).  

         Întocmirea unor fişe individuale de către 

instructor, în care să  se specifice rezultatele obŃinute 

şi grupa de pregătire în care va fi inclus. 
 
1.5 Obiective 
 

a) Identificarea, iniŃierea şi susŃinerea pentru practicarea 
şahului de performanŃă pentru 30 de copii defavorizaŃi de pe raza 
sectorului 6. 
 b) Diseminarea şahului ca activitate educativă, sportivă şi 
ludică în rândul copiilor şi al personalului de îngrijire din sistemul 
de protecŃie al DGASPC sector6. 
 c) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber 
pentru copiii şi vârstnicii aflaŃi în dificultate pe raza sectorului 6 
prin organizarea unui turneu intergeneraŃional cu premii. 
 d) Dezvoltarea personală a copiilor participanŃi la proiect în 
sensul îmbunătăŃirii gândirii logico-combinative, a atenŃiei 
distributive, eliminarea tracului şi antrenarea capacităŃii de a lua 
decizii în termen scurt. 
1.6  Justificare 
 

Lucrul cu copiii care prezintă riscul de a dezvolta un 
comportament deviant a evidenŃiat necesitatea unor metode 
educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai 
uşoară aflată în concordanŃă cu modul lor de viaŃă. Astfel s-a 
născut iniŃiativa de a organiza o echipă de fotbal cu aceşti copii, 
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iniŃiativă creată pentru a le oferi posibilitatea de a-şi găsi o 
preocupare, de a-şi canaliza energia într-o activitate pozitivă şi 
organizată, de a se obişnui să lucreze în echipă. Succesul 
constant al acestei activităŃi precum şi sesizarea preocupării 
multor copii pentru tenis şi practicarea artelor marŃiale ne-au 
determinat să încercăm extinderea programului sportiv la cursuri 
de tenis şi karate, efectuate într-un cadru controlat şi sub 
îndrumarea unui instructor autorizat. ExperienŃa anului 2011 a 
arătat că aceste programe le oferă un cadru adecvat pentru 
dobândirea unor modele de comunicare, de cooperare, de 
rezolvarea conflictelor şi pentru preluarea cu uşurinŃă a unui set 
de reguli şi norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învăŃarea şi 
acceptarea normelor sociale în general. Astfel am constatat că, 
pe de o parte, activităŃile sportive pot constitui o posibilitate 
pentru a monitoriza situaŃia şcolară a acestor copii, iar pe de alta, 
de a realiza un proces educativ nonformal (prin respectarea unor 
reguli şi a unui program, prin apartenenŃa la o echipă etc.). 
            łinând cont de experinŃa reuşită cu cele trei sporturi 
mentionate mai sus şi cunoscând virtuŃile educative şi formative 
ale şahului ( de exemplu: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, 
a atenŃiei distributive, a memoriei vizuale, a rapidităŃii şi 
flexibilităŃii gândirii, antrenarea capacităŃii de a lua decizii într-un 
interval de timp foarte scurt, cultivarea  spiritului de competiŃie şi 
integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea  spiritului de 
echipă şi a fair-playului) am decis extinderea proiectelor 
educative bazate pe practicarea sportului prin incercare stimulării 
interesului copiilor pentru „spotul minŃii”. 

În cursul anului 2011, prin implementare proiectului 
”Lumea celor 64 de pătrate”,numărul copiilor implicaŃi în cadrul 
proiectului a crescut de la o lună alta. Prin efectuarea 
săptămânală a antrenamentelor, a organizării concursurilor în 
cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, cît şi prin participarea copiilor la 
competiŃii sahiste naŃionale s-a creat un deosebit interes pentru 
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„sportul minŃii” în rândul copiilor (la ultimele antrenamente au fost 
prezenŃi peste 30 de copii însoŃiŃi de părinŃi şi educatori, toŃi 
iubitori ai şahului), au fost remarcaŃi cel puŃin 8 copii care ar avea 
aptitudini în şahul de performanŃă şi s-a constatat o schimbare de 
atitudine şi concentrare la toŃi copiii participanŃi. 

Pentru toate motivele expuse mai sus considerăm utilă 
continuarea şi finanŃarea  proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” 
care să susŃină practicarea şahului pentru copiii defavorizaŃi de 
pe raza sectorului 6. 

 
Descrierea detaliată a activităŃilor 
Constituirea echipei, selecŃia copiilor şi organizarea 
antrenamentelor. 
 Folosind experienŃa din perioada septembrie 2010-
decembrie 2011, când au fost organizate, în regim de voluntariat, 
antrenamente pentru un grup de 10-20  copii, am beneficiat de 3 
persoane resursă din cadrul DGASPC sector 6 care să ajute la 
coordonarea proiectului, diseminarea informaŃiilor, asigurarea 
condiŃiilor de antrenament şi identificarea unor noi copii 
participanŃi la proiect. Copiii cărora le place şahul, fără a fi avut o 
iniŃiere specializată, care se află în sistemul de protecŃie al 
DGASPC sector 6 (incluzând aici toate asociaŃiile partenere de 
pe raza sectorului 6 şi toate centrele de zi), vor fi invitaŃi să 
participe la cursuri şi antrenamente. Cei intr-adevăr interesaŃi şi 
talentaŃi vor fi selectaŃi pentru a fi beneficiarii direcŃi ai proiectului. 
Ne vom orienta cu precădere spre copii cu vârsta între 6-14 ani, 
deoarece ei pot avea acces la şahul de performanŃă. Copiii 
selectaŃi pentru practicarea şahului de performanŃă vor fi impărŃiŃi 
în 3 niveluri de performanŃă, (începători, mediu, avansaŃi) şi vor 
face cursuri de pregătire cu un antrenor plătit, minim de trei ori pe 
săptămână, în perioada ianuarie-decembrie 2012.  
 Participarea la stagii de pregătire intensive. 
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 Preconizăm participarea a minim 10 copii la două tabere de 
pregătire (luna mai la Saturn, luna August la Eforie) insoŃiŃi de 
antrenori autorizaŃi.  
 Participarea la competiŃii.  

- luna aprilie: minim 2 copii vor participa la Campionatele 

NaŃionale de Juniori la secŃiunile 8 şi 10 ani. 

- luna iunie: organizarea de către DGASPC sector 6 a unui 

concurs intergeneraŃional cu premii, în Parcul Drumul Taberei, la 

care să participe copii şi vârstnici defavorizaŃi. 

- luna august: participarea a 4 copii la un turneu open din 

calendarul FederaŃiei Române de Şah pe litoral. 

- luna noiembrie: organizarea de către DGASPC sector 6 a 

unui turneu  cu premii la care să participe aproximativ 50 de copii 

beneficiari ai DirecŃiilor de ProtecŃia Copilului din Bucureşti.  

- luna decembrie: organizarea de către DGASPC sector 6 a 

Cupei „Mos Crăciun”. 

- participarea a 20 copii la două simultane susŃinute de doi 

mari maeştri invitaŃi de Centrul de ExcelenŃă Raphael Vaganian.  
 

 
1.7 Metodologia 

łinând cont de tripla calitate a şahului, ca sport, joc dar şi 
activitate educativă proiectul „Lumea celor 64 de pătrate” este 
structurat pe 3 niveluri. În primul nivel suntem interesaŃi de 
atragerea copiilor spre „sportul minŃii” pentru descoperirea 
unor talente care sa fie susŃinute şi prgătite psihic şi tehnic 
pentru practicarea şahului de performanŃă. La al doilea nivel 
dorim să facem cunoscută frumuseŃea acestui joc cat mai 
multor copii, părinŃi sau educatori ca o modlitatea sănătoasă 
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şi benefică de petrecere a timpului liber. În al treilea rănd 
dorim să oferim o bună intrare în „lumea celor 64 de pătrate” 
pentru virtuŃile educative pe care le aduce practicarea acestui 
sport. În sens putem menŃiona: dezvoltarea gândirii logico-
combinatorii, a atenŃiei distributive, a memoriei vizuale, a 
rapidităŃii şi flexibilităŃii gândirii, antrenarea capacităŃii de a lua 
decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea  spiritului 
de competiŃie şi integrarea rapidă în atmosfera de concurs, 
formarea  spiritului de echipă şi a fair-playului. 
Echipa proiectului va fi formată din doi angajaŃi ai DGASPC 
sector 6 (un psiholog şi un asistent social coordonator) şi un 
antrenor profesionist. Antrenamentele vor avea loc la sediul 
DirecŃiei ProtecŃia Copilului, în zilele de luni, miercuri, vineri, 
sâmbătă şi duminică. 
 

1.8 Durata şi planul de acŃiune 
 
 

ACTIVITĂłI Semestrul 1 Semestrul 2 Comentarii 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 SelecŃia 
copiilor 

 
xxx 

     X       

2 Participare la 
concursuri 

 x  x   x  x   x x  

3 Participarea 
la stagii de 
pregătire 

    x   x      

4 Antrenamente x x x x x x x x x x x x  

 
2. REZULTATE AŞTEPTATE 
 

La sfârşitul anului 2012, cel puŃin 25 copii beneficiari ai 
proiectului vor fi legitimaŃi la  un club sportiv de profil şi vor 
urma şahul de performanŃă. 
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Cel puŃin 4 copii participanŃi la proiect vor participa cu şanse 
la medalii la Campionatele NaŃionale din 2013. 
Clasarea în locurile 1-8 la concursurile organizate de către 
DGASPC sector 6 şi la Turneul “CentroCoop” Eforie Nord 
2012 
Formarea unei atitudini favorabile practicării şahului în rândul 
copiilor aflaŃi în sistemul de protecŃie al DGASPC sector6. 
ÎmbunătăŃirea rezultatelor şcolare pentru toŃi copiii participanŃi 
la proiect. 
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    BUGET "LUMEA CELOR 64 DE PĂTRATE 
– proiect educaŃional şi sportiv pentru copiii defavorizaŃi" 

 
      
                
              

  Tipul de cheltuieli Cantitatea lei/luna     Luni   Costuri SusŃinere 
          proiect    Totale DGASPC 
              
              
1 Plata cursuri   3000 11 33.000 33.000 

2 
Participare finale 
naŃionale 6 pers     2.500 2.500 

3 Organizare turneu iunie           
a premii       1.800 1.800 

b arbitru       200 200 

4 
Organizare turneu 
noiembrie           

a premii       1.800 1.800 

b arbitru       200 200 

5 
Participare competiŃii 
Bucureşti 12 copii     1.000 1.000 
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6 Dotări       1.000 1.000 

7 Participare tabără Eforie 11 pers     7.900 7.900 

              
              
  TOTAL COSTURI       49400   
  TOTAL ALTE SURSE           
  TOTAL DGASPC         49.400 
           

 
DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS LĂCĂTUŞ 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării prestaŃiilor financiare excepŃionale 

prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, precum şi a condiŃiilor de acordare a 

acestora în anul 2012 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Sociala 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- Prevederile art. 121, art. 122, art. 123 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 
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 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 aprobă acordarea prestaŃiilor financiare 

excepŃionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului în cuantum maxim de 100.000 

lei, precum şi condiŃiile de acordare a acestora, în anul 2012, 

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, 
 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 177 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
la H.C.L. S.6 nr. 177/15.12.2011 

 
 
 
 
 
 
PrestaŃii financiare excepŃionale prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului 
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I. PROIECTUL 
 
1.DESCRIERE 
 

1.1 Titlul  
 
 PrestaŃii financiare excepŃionale pentru familii care nu 
au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea 
corespunzătoare. 
 

1.2 Localizare 
 

Bucureşti sectorul 6 
 

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 

Sector 6 
 

Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

100.000 100.000 100 
 

1.4 Rezumat 
 
Durata proiectului Minimum 12 luni, pe parcursul anului 2012 
Obiectivele 
proiectului 

Prevenirea intrării familiilor cu copii în situaŃii de 
dificultate majoră. 
SusŃinerea familiei cu copii aflată în situaŃie de criză 
pentru depăşirea acesteia. 
Prevenirea separării copilului de părinŃii săi. 
ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor din familii cu 
posibilităŃi materiale reduse. 

Parteneri Proiectul este unul prevăzut a fi susŃinut integral din 
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fonduri alocate de Consiliul Local Sector 6, conform 
legii. 

Grupul (grupurile) 
Ńintă 

Copii şi familii din categorii sociale vulnerabile.   

Beneficiarii finali Copii aflaŃi în familii care, temporar, din motive 
independente de voinŃa lor, nu pot asigura acestora 
îngrijirea corespunzătoare.   

Rezultatele 
aşteptate 

Încurajarea şi multiplicarea comportamentelor de 
implicare şi coparticipare a familiei copilului în procesul 
de îmbunătăŃire a condiŃiilor de trai şi a modului în care 
acesta este îngrijit şi educat. 
Întărirea capacităŃilor parentale prin asumarea 
responsabilităŃilor faŃă de creşterea, îngrijirea şi 
educarea propriilor copii. 
Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor 
intervenŃiei oportune şi pertinente. 
Creşterea numărului de servicii de prevenire a separării 
copilului de părinŃi, servicii de sprijin ale familiilor, 
derulate la nivelul comunităŃilor locale în vederea 
apropierii serviciilor de beneficiari. 

Principalele 
activităŃi 

Identificarea beneficiarilor. 
Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordarea 
de prestaŃii financiare excepŃionale. 
Adoptarea deciziei privind acordarea de prestaŃii 
financiare excepŃionale. 
Acordarea efectivă a prestaŃiilor financiare 
excepŃionale.    
Monitorizarea modului de acordare a prestaŃiilor 
financiare excepŃionale şi a impactului acestora asupra 
situaŃiei copilului şi familiei. 

 
1.5 Obiective 
 
Obiectivul general: 
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 Prevenirea situaŃiilor prin care copilul ar putea ajunge în 
dificultate, prin sprijinirea familiei naturale sau substitutive pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea corespunzătoare a acestuia. 
 
Obiective specifice: 
 Prevenirea intrării familiilor cu copii în situaŃii de dificultate 
majoră. 
 SusŃinerea familiei cu copii aflată în situaŃie de criză pentru 
depăşirea acesteia. 
 Prevenirea separării copilului de părinŃii săi. 
 ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor din familii cu posibilităŃi 
materiale reduse. 
 
Obiective operaŃionale: 

1. Acordarea de prestaŃii sub formă de bonuri valorice pentru 

achiziŃia de alimente, rechizite, în cuantum de maximum 200 lei 

lunar, pentru o perioada de maximum 6 luni pe an, pentru copii 

ale căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare şi/sau 

materiale, nu reuşesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază. 

2. Acordarea de prestaŃii sub formă de bani, în cuantum 

maxim de 4000 lei/familie, o singură dată, pentru  familii care au 

în îngrijire unul sau mai mulŃi copii aflaŃi în situaŃii excepŃionale de 

risc, pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli 

ce depăşesc posibilităŃile familiei (ex: afecŃiuni medicale grave al 

căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate 

suporta din venituri proprii, locuinŃă degradată care necesită o 

reparaŃie urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim 

din punct de vedere fizic pentru copil, alte situaŃii excepŃionale pe 
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care comisia pentru acordarea prestaŃiilor le va considera 

eligibile). 

3. Acordarea de prestaŃii sub formă de bani, în cuantum de 

maximum 250 lei lunar pentru o perioada de maximum 6 luni într-

un an, pentru  copii ale căror caror familii nu pot suporta din 

veniturile proprii cheltuielile de susŃinere a acestora în programele 

de îngrijire şi educaŃie necesare, corespunzătoare vârstei (creşă, 

grădiniŃă cu program prelungit/săptămânal, centre de tip 

afterschool). 

4. Acordarea de prestaŃii sub formă de bani sau bonuri 

valorice, în cuantum de maximum 500 lei lunar, pentru copii cu 

nevoi speciale, încadraŃi într-un grad de handicap, al căror 

diagnostic impune programe de recuperare, controale şi 

intervenŃii medicale repetate, şi/sau o alimentaŃie specială mai 

costisitoare decât cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de 

resursele financiare acoperirii nevoilor acestora. 
 
1.6 Justificare 
 
 În ultimii ani, cu precădere după 2004, politicile specifice 
acestui domeniu au făcut trecerea de la un sistem axat pe 
protecŃia copilului în dificultate la un sistem care vizează 
promovarea şi respectarea drepturilor tuturor copiilor, iar accentul 
a fost mutat de la reformarea şi modernizarea sistemului de 
servicii de îngrijire rezidenŃială către serviciile primare de 
asistenŃă a copilului în familia proprie, respectiv către un sistem 
consolidat de servicii de prevenire. 
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 Din 2008, strategia naŃională în domeniul protecŃiei copilului 
acordă o atenŃie sporită copiilor aflaŃi la risc de separare de 
părinŃi (grup care include şi copiii din familii aflate în situaŃie de 
criză, provocată de exemplu de efectele unor calamităŃi naturale, 
de lipsa unei locuinŃe, de pierderea veniturilor, în generalde 
evenimente neprevăzute cu efecte negative asupra dezvoltării şi 
securităŃii copilului) pentru care modalitatea de intervenŃie trebuie 
să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii trebuie să 
cuprindă şi măsuri imediate, de natură să susŃină familia până la 
ieşirea din situaŃia care a generat criza şi refacerea echilibrului 
din punct de vedere socio-economic. 
 Strategia se adresează şi părinŃilor, atât în calitate de 
beneficiari direcŃi ai serviciilor sociale, alături de copii, cât şi în 
vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea 
propriilor copii, dar şi comunităŃii locale, care trebuie să se 
manifeste responsabil în susŃinerea familiilor care nu au 
posibilitatea sau capacitatea de a asigura îngrijirea 
corespunzătoare copilor.  
 În Legea nr.272/2004 privind protecŃia şi promovarea 
drepturilor copilului, la art.123 este prevăzut că primarii acordă 
prestaŃii financiare excepŃionale în situaŃia în care familia care 
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare şi 
materiale determinate de o situaŃie excepŃională şi care pun în 
pericol dezvoltarea armonioasa a copilului. Aceste prestaŃii se 
acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea 
sau capacitatea de a da copilului îngrijirea corespunzătoare sau 
urmare a necesităŃii suportării unor cheltuieli particulare destinate 
menŃinerii legăturii copilului cu familia sa, iar decizia se ia în 
funcŃie de caracteristicile fiecărui caz în parte. 
 Includerea unui fond în bugetul local pentru acordarea de 
sprijin şi suport material de urgenŃă familiilor cu copii aflate în 
dificultate în scopul menŃinerii copilului în propria familie, se 
înscrie astfel în programele strategice prioritare în domeniul 
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protecŃiei drepturilor copilului şi în direcŃia accentuării rolului 
comunităŃii locale în susŃinerea membrilor săi care fac parte din 
grupuri vulnerabile. 
 SoluŃionarea problemelor cu care se adresează potenŃialii 
beneficiari care intră în evidenŃa sistemului de protecŃie a copilului 
presupune o evaluare primară amănunŃită şi o intervenŃie 
complexă, atât asupra situaŃiei familiale, sociale, de dezvoltare 
fizică şi psihică a copilului, cât şi asupra familiei acestuia, 
intervenŃie care de cele mai multe ori necesită includerea în 
programe multiple de prestaŃii şi servicii sociale.  
 Rezultatele monitorizării şi reevaluării cazurilor sociale intrate 
în sistemul de protecŃie a copilului din Bucureşti sectorul 6 în 
ultimii doi ani, arată că nerespectarea dreptului copilului de a 
beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială, prin nerespectarea de către 
părinŃi a obligaŃiei de a asigura, în limita posibilităŃilor, cele mai 
bune condiŃii de viaŃă  necesare creşterii şi dezvoltării copiilor, 
survine de foarte multe ori pe fondul unor lipsuri materiale şi 
financiare cu care familia se confruntă. În cel puŃin 50% dintre 
aceste cazuri, situaŃia de dificultate material-financiară este 
determinată de o situaŃie de criză ce intervine în viaŃa familiei şi 
care, în lipsa unor forme de suport care să susŃină temporar 
familia, poate conduce la afectarea gravă şi, uneori ireversibilă a 
echilibrului pe care relaŃiile familiale sănătoase se bazează şi, pe 
cale de consecinŃă există riscul apariŃiei premiselor pentru 
disoluŃia familiei şi separarea copilului de părinŃi (în 25% dintre 
situaŃiile de acest tip). 
 ObligaŃia de a asigura copiilor condiŃiile necesare pentru 
creşterea, educarea, învăŃătura şi pregătirea profesională revine 
în principal părinŃilor însă, dacă aceştia (sau persoanele care au, 
potrivit legii, obligaŃia de a întreŃine copilul) nu pot asigura, din 
motive independente de voinŃa lor, satisfacerea nevoilor minime 
de locuinŃă, hrană, îmbrăcăminte şi educaŃie ale copilului, statul, 
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prin autorităŃile publice competente, este obligat să asigure 
acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestaŃii financiare, 
prestaŃii în natură, precum şi sub formă de servicii, în condiŃiile 
legii. În acest sens, părinŃii au obligaŃia să solicite autorităŃilor 
competente acordarea alocaŃiilor, indemnizaŃiilor, prestaŃiilor în 
bani sau în natură şi a altor facilităŃi prevăzute de lege pentru 
copii sau pentru familiile cu copii.  
 Instituirea unui fond cvasi-permanent de urgenŃă pentru 
cazuri sociale de copii din familii aflate în situaŃii de risc social sau 
de criză şi acordarea unor prestaŃii financiare sau materiale cu 
titlu excepŃional acestora poate contribui, prin corelare cu oferirea 
altor prestaŃii şi/sau servicii de specialitate, la soluŃionarea 
eficientă a situaŃiilor de risc/dificultate în care se află copilul. 
 Numai în anul 2011, în sectorul 6 au fost identificate 214 de 
familii aflate în situaŃie de risc social din cauza unei situaŃii 
material-financiară precară, familii în care sunt îngrijiŃi 296copii. 
Dintre acestea, în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că cel 
puŃin 146au venituri insuficiente sau nu dispun de venituri pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului/copiilor, avînd nevoie de un sprijin 
corespunzător pentru a evita intrarea în situaŃie de dificultate 
majoră.  
 De asemenea, în 2011 au beneficiat de plata grădiniŃei cu 
program prelungit un număr de  8  copii, iar analiza situaŃiei lor 
familiale a relevat faptul că oferirea prestaŃii financiare a permis 
membrilor familiei să se concentreze asupra căutării şi obŃinerii 
unui loc de muncă, astfel încât să dobândească independenŃă 
economică, iar pe de alta parte, a contribuit la o îngrijire şi 
educare corespunzătoare vârstei copilului pe perioada cât 
capacitatea familiei de a furniza aceste îngrijiri a fost diminuată. 
Astfel, programele de acest tip s-au dovedit a fi unele dintre cele 
mai eficiente în scopul creşterii capacităŃii familiilor cu copii de a 
face faŃă cerinŃelor specifice. 
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 Totodată, evidenŃiem faptul că, în sectorul 6 există peste 50 
de copii diagnosticaŃi cu boli  metabolice şi de nutriŃie care 
necesită o alimentaŃie specială, fiindu-le necesare anumite 
categorii de produse alimentare a căror achiziŃionare este mult 
mai costisitoare decât procurarea alimentelor pentru un copil 
sănătos. O parte semnificativă dintre aceste familii (mai mult de 
50%) se află în imposibilitatea de a satisface nevoile speciale ale 
copiilor din lipsa/insuficienŃa resurselor financiare, riscând astfel 
agravarea stării de sănătate a copiilor şi încălcând în mod 
involuntar dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare 
de sănătate. 
 O categorie similară o reprezintă cei 300 de copii care suferă 
de afecŃiuni ce necesită şedinŃe de recuperare medicală lunară 
(tetrapareză spastica, paralizie cerebrală, cancer, autism, etc.), 
recuperare care, în multe cazuri, nu este gratuită sau costurile 
sunt doar parŃial acoperite gratuit. Cel mai bine poate fi evidenŃiat 
acest lucru în cazul copiilor care au autism, şi pentru care singura 
formă de recuperare dovedit eficientă, respectiv terapia ABA al 
cărei cost lunar este evaluat între 3500 şi 4000 lei, nu este încă 
asigurată gratuit precum şi situaŃia copiilor ce necesită intervenŃii 
medicale în străintătate pentru care costurile de transport şi 
cazare nu sunt prevăzute în bugetul asigurărilor de stat. 
Evaluările realizate în ultimii doi ani au arătat că aprox. 60% 
dintre familiile acestor copii nu au resurse financiare suficiente 
pentru a suporta cheltuielile pe care tratamentele necesare 
pentru copiii lor le implică, astfel încât, în aceste familii riscul de 
agravare a bolii/gradului de dizabilitate a copiilor să fie 
semnificativ.  
 O menŃiune specială trebuie acordată copiilor care ajung în 
situaŃie de risc major, cauzat de un eveniment neprevăzut sau o 
situaŃie deosebită cu impact negativ imediat şi de mari dimensiuni 
asupra dezvoltării sau securităŃii copilului. În 2011, fondurile 
special alocate pentru astfel de cazuri au condus la depăşirea 
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unor situaŃii de criză pentru un număr de 5 copii. Tipologia 
acestor cazuri este extrem de diversă (de la nevoia refacerii 
locuinŃei distruse de incendii sau inundaŃii, până la necesitatea 
unei sume de bani care depăşeşte posibilităŃile familiei pentru o 
intervenŃie medicală vitală pentru copil), însă soluŃia acordării 
punctuale a unor sume de bani mai importante, de maximum 
4000 lei, s-a dovedit a fi eficientă în cele mai multe dintre cazuri 
pentru redarea capacităŃii funcŃionale a familiei şi menŃinerea 
unităŃii acesteia. 
 Furnizarea suportului potrivit, la momentul potrivit, familiilor 
cu copii aflate în situaŃii temporare de pierdere parŃială/integrală a 
capacităŃii de a acorda îngrijirea corespunzătoare copiilor lor, s-a 
dovedit în timp a fi una dintre cele mai eficiente modalităŃi de 
susŃinere în scopul evitării intrării copiilor în situaŃie de 
risc/dificultate şi pentru depăşirea situaŃiilor de criză socio-
familială, acestea fiind de altfel premisele corecte pentru 
prevenirea separării copilului de părinŃii săi. 
 

Descrierea grupului / grupurilor Ńintă şi a 
beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari 
 Grupurile Ńintă vizate de acest proiect sunt: 

1. Copii din familii care, temporar, din cauza lipsei/insuficienŃei 

resurselor material-financiare, nu reuşesc să le asigure o îngrijire 

corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de 

hrană. 
Număr minim estimat de beneficiari direcŃi în cadrul proiectului: 
23 

2. Copii aflaŃi într-o situaŃie excepŃională de risc pentru 

înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depăşesc 

posibilităŃile familiei (ex: afecŃiuni medicale grave al căror 

tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta 
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din venituri proprii, locuinŃă degradată care necesită o reparaŃie 

urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct 

de vedere fizic pentru copil, alte situaŃii excepŃionale pe care 

comisia pentru acordarea prestaŃiilor le va considera eligibile) 
Număr minim estimat de beneficiari direcŃi în cadrul proiectului: 7 
Copii din familii care nu pot suporta din veniturile proprii 
cheltuielile de susŃinere a acestora în programele de îngrijire şi 
educaŃie necesare, corespunzătoare vârstei (creşă, grădiniŃă cu 
program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool) 
Număr minim estimat de beneficiari direcŃi în cadrul proiectului: 
10 
Copii cu nevoi speciale, încadraŃi într-un grad de handicap, al 
căror diagnostic impune programe de recuperare, controale şi 
intervenŃii medicale repetate, şi/sau o alimentaŃie  

3. specială mai costisitoare decât cea obişnuită, ale căror 

familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor 

acestora 
Număr minim estimat de beneficiari direcŃi în cadrul proiectului: 
10 
 
1.7 Descrierea detaliată a  activităŃilor 
 
A. Constituirea Comisiei privind acordarea de prestaŃii 
financiare excepŃionale, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6  

A.1. Formularea propunerilor cu privire la componenŃa 
Comisiei, de către Directorul general adjunct pe probleme de 
protecŃia copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6 

A.2. Adoptarea deciziei de constituire, prin dispoziŃie a 
Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

A.3. Adoptarea Procedurilor de organizare şi funcŃionare a 
Comisiei, de către membri acesteia. 



450 

 

A.4. Diseminarea Procedurilor de organizare şi funcŃionare a 
Comisiei către serviciile implicate direct în procesul de evaluare, 
acordare şi monitorizare a prestaŃiilor financiare excepŃionale. 
 
B. Identificarea beneficiarilor 

Acordarea prestaŃiilor se va realiza în baza analizării nevoilor 
de asistenŃă socială ale copilului şi familiei acestuia prin: 

B.1. Analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii 
care au caracteristicile grupurilor Ńintă vizate de proiect de către 
asistenŃii sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnaŃi din 
cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

B.2. Identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care 
copilul/copiii nu dispun de o îngrijire corespunzătoare în familie, 
prin anchetă socială efectuată de asistenŃii sociali sau 
responsabilii/managerii de caz desemnaŃi din cadrul serviciilor de 
specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

B.3. Formularea propunerilor de includere în programul de 
acordare a prestaŃiilor financiare excepŃionale, pe obiectivul 
operaŃional ce corespunde cel mai bine nevoilor copilului şi 
familiei, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de 
caz desemnat şi, după caz, evidenŃierea modului în care 
prestaŃiile financiare excepŃionale vor fi corelate şi completate cu 
alte tipuri de prestaŃii/servicii acordate copilului. Pe lângă 
obiectivul operaŃional, propunerea va conŃine, forma, cuantumul 
şi perioada de acordare a prestaŃiilor financiare excepŃionale.  

B.4. Avizarea propunerilor formulate, de către şeful ierarhic 
al asistentului social sau responsabilului de caz desemnat. 
 
C. Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordarea de 
prestaŃii financiare excepŃionale 

C.1. Asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al 
copilului va proceda la constituirea sau completarea dosarului 
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social cu următoarele documente, minim necesare pentru o 
analiză pertinentă a cazului: 

- solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în atenŃia 

sistemului local de asistenŃă socială; 

- actele de stare civilă şi de identitate ale copilului şi ale 

membrilor familiei acestuia (respectiv ale reprezentantului legal 

sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin efectul legii); 

- acte care să evidenŃieze situaŃia locativă a copilului şi 

familiei; 

- acte doveditoare cu privire la veniturile familiei; 

- adeverinŃă de înscriere în evidenŃa AMOFM, după caz; 

- acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi, 

după caz, a familiei acestuia sau a persoanei în grija căreia se 

află copilul; 

- raportul de anchetă socială/evaluare detaliată în care se 

vor descrie explicit problemele cu care se confruntă copilul, 

cauzele care au determinat aceste probleme, obectivele de 

îmbunătăŃire a situaŃiei copilului, modul în care acordarea de 

prestaŃii financiare excepŃionale poate contribui, eventual alături 

de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătăŃire a 

situaŃiei copilului, motivele pentru care acordarea de prestaŃii 

financiare excepŃionale reprezintă alternativa optimă de suport 

pentru copil şi familie la momentul realizării evaluării situaŃiei ; 

- după caz, alte acte şi documente care fac dovada  situaŃiei 

în care se află copilul şi în baza cărora se justifică acordarea de 

prestaŃii financiare excepŃionale; 
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- după caz, proiectul planului de servicii, planului 

individualizat de protecŃie, planului de recuperare al copilului cu 

dizabilităŃi. 
C.2. Dosarul cu propunerea de acordare a prestaŃiilor 

financiare excepŃionale se depune la secretarul Comisiei, 
conform Procedurilor adoptate de aceasta. 

C.3. Secretarul Comisiei întocmeşte ordinea de zi a 
Comisiei, pe care o diseminează în mod corespunzător. 

 
D. Adoptarea deciziei privind acordarea de prestaŃii 
financiare excepŃionale 

D.1. Analiza fiecărui dosar în parte are loc în prezenŃa tuturor 
membrilor Comisiei, care pot solicita ca asistentul social sau 
responsabilul/managerul de caz al copilului să prezinte în 
rezumat situaŃia copilului, descrisă pe larg în raportul de anchetă 
socială/evaluare detaliată. 

D.2. Verificarea încadrării fiecărui caz în parte în criteriile de 
eligibilitate evidenŃiate pentru fiecare obiectiv operaŃional. 

D.3. Adoptarea deciziei de admitere, respingere sau 
modificare a cererii/propunerii de acordare a prestaŃiilor financiare 
excepŃionale, cu votul majorităŃii membrilor Comisiei. Decizia se 
consemnează în minuta şedinŃei. 
  
E. Efectuarea operaŃiunilor necesare pentru emiterea 
DispoziŃiei Primarului Sectorului 6 prin care se aprobă 
acordarea prestaŃiilor financiare excepŃionale 

E.1. Redactarea Hotărârii Comisiei de acordare a prestaŃiilor 
financiare excepŃionale de către secretarul Comisiei. 

E.2. Întocmirea, după caz, a planului de servicii, planului 
individualizat de protecŃie sau planului de recuperare pentru copil, 
de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al 
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copilului şi înaintarea acestuia spre avizare şi semnare, conform 
procedurilor. 

E.3. Întocmirea actelor necesare pentru emiterea DispoziŃiei 
Primarului Sectorului 6 cu privire la acordarea prestaŃiilor 
financiare excepŃionale, de către asistentul social sau 
responsabilul/managerul de caz al copilului (referatul de 
specialitate, adresa de înaintare, proiectul de dispoziŃie) şi 
înaintarea acestora spre avizare şi semnare, conform 
procedurilor. 
F. Acordarea efectivă a prestaŃiilor financiare excepŃionale 
 F.1. Întocmirea referatelor de plată a prestaŃiilor financiare 
excepŃionale, conform cu Hotărârea Comisiei şi Procedurile 
adoptate, şi înaintarea acestora, împreună cu DispoziŃiile şi, după 
caz, notele/chitanŃele de plată necesare către serviciul competent 
din cadrul DirecŃiei Economice a D.G.A.S.P.C. Sector 6  

F.2. Încheierea contractului cu familia de către asistentul 
social sau responsabilul/managerul de caz al copilului, conform 
metodologiei şi procedurilor de lucru aplicabile, în care vor fi 
stipulate drepturile şi obligaŃiile părŃilor. 

 

G. Monitorizarea modului de acordare a prestaŃiilor 

financiare excepŃionale şi a impactului acestora asupra 

situaŃiei copilului şi familiei 

 

H. Evaluarea programului de acordare a prestaŃiilor 

financiare excepŃionale 

 
1.8 Metodologia 
 
Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestaŃiilor financiare 
excepŃionale 
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Obiectiv operaŃional 1 şi 3 

1) Familii cu venitul lunar pe membru de familie mai mic de 

350 lei. 

2) Familii/persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. Sector 6, 

care au în îngrijire copii cu măsură de protecŃie specială 

(plasament, plasament de urgenŃă, supraveghere specializată), 

iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 400 lei 

3) Familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulŃi nu pot, 

din motive obiective, să muncească (ex: afecŃiuni medicale cu 

pierderea capacităŃii de muncă, femei însărcinate sau lăuze etc). 

4) Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulŃi apŃi de 

muncă (părinŃii/reprezentantul legal al copilului) sunt înscrişi în 

evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de Muncă la nivel local 

şi nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă 

oferite. 

5) PărinŃii/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă 

privativă de libertate sau au fost liberaŃi recent din penitenciar, iar 

în prezent sunt înscrişi în evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea 

ForŃei de Muncă la nivel local şi nu au refuzat consecutiv mai mult 

de trei locuri de muncă oferite. 

6) Familii/persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. Sector 6, 

care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) şi care 

au trei sau mai mulŃi copii în întreŃinere. 
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7) Familii/persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. Sector 6, 

care beneficiază de ajutor constând în plata chiriei pentru locuinŃă 

şi care au trei sau mai mulŃi copii în întreŃinere. 

8) Familii/persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. Sector 6, 

cu venituri mai mici de 400 lei pe membru de familie şi care fac 

dovada că nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile 

integrale/parŃiale pentru includerea copilului în programul unei 

unităŃi de îngrijire şi educaŃie pe timp de zi (creşă, grădiniŃă, 

centru de tip afterschool), timp în care membrii familiei se află la 

muncă sau în imposibilitatea de a asigura copilului 

supravegherea corespunzătoare (ex: boală, incapacitate 

fizică/psihică etc). 

9) Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 

6, dar care locuiesc în fapt pe raza altor unităŃi administrativ-

teritoriale (sectoare ale municipiului Bucureşti sau judeŃe) şi care 

se află într-una din situaŃiile descrise mai sus. 
 
Obiectiv operaŃional 2 
 
1. Familii al căror venit lunar per membru de familie este mai mic 
decât salariul minim net pe economie garantat pentru anul 
2012.Dacă soții sunt despărțiți în fapt, la stabilirea venitului net 
lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare 
veniturile celuilalt soț, dacă se constată prin ancheta socială că: 
- nu au domiciliu comun; 
- nu se gospodăresc împreună. 
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La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al 
persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care 
membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din: 
- drepturi de asigurări sociale de stat, 
- asigurări de șomaj, 
- obligații legale de întreținere, 
- indemnizații, 
- alocații 
- ajutoare cu caracter permanent 
- alte creanțe legale, 
Nu se iau în calcul: 
- bursele de studiu 
- burselor sociale, 
- sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se 
acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială 
„Bani de liceu”, actualizată 
Familii care se află într-o situaŃie de criză ce poate constitui risc 
de intrare a copilului în situaŃie de dificultate şi/sau separare a 
copilului de părinŃii săi. 
Exemple: 

- familia locuieşte într-un imobil degradat ce necesită 

reparaŃii urgente pentru a constitui un adăpost de minimă 

siguranŃă şi confort pentru copil; 

- familia locuieşte într-un imobil ce a fost distrus parŃial sau 

total de incendiu, inundaŃie, cutremur sau alt dezastru/calamitate 

naturală; 

- copilul necesită o intervenŃie medicală de urgenŃă, pentru o 

afecŃiune ce pune în pericol viaŃa sau dezvoltarea acestuia, care  



457 

 

presupune cheltuieli pe care familia nu le poate acoperi din 

veniturile proprii în timpul disponibil pentru aceasta; 

- în situaŃii cu totul deosebite, copilul cu rezultate deosebite 

la învăŃătură, în practicarea unui sport sau care sunt recunoscuŃi 

ca având un talent deosebit într-un domeniu artistic şi care nu pot 

fi susŃinuŃi de familie pentru participarea la o competiŃie, la un 

eveniment de dezvoltare personală sau pentru achiziŃionarea de 

materiale/echipamente speciale necesare pentru atingerea 

performanŃei în domeniu. 
 
Obiectiv operaŃional 4 
 1. Familii al căror venit lunar per membru de familie este 
mai mic decât salariul  
minim net pe economie garantat pentru anul 2012.Dacă soții sunt 
despărțiți în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al 
persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soț, 
dacă se constată prin ancheta socială că: 
- nu au domiciliu comun; 
- nu se gospodăresc împreună. 
La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al 
persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care 
membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din: 
- drepturi de asigurări sociale de stat, 
- asigurări de șomaj, 
- obligații legale de întreținere, 
- indemnizații, 
- alocații 
- ajutoare cu caracter permanent 
- alte creanțe legale, 
Nu se iau în calcul: 
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- bursele de studiu 
- burselor sociale, 
- sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se 
acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială 
„Bani de liceu”, actualizată. 
       2. Familii care au domiciliul în drept în sectorul 6 (şi în 
situaŃia în care, în fapt, locuiesc pe raza altor sectoare) 

        3. Familii care au în întreŃinere copii cu handicap ce sunt 

diagnosticaŃi cu celiachie, fenilcetonurie sau o altă boală 

metabolică ce necesită un regim alimentar particular, motiv 

pentru care  efortul financiar al familiei este mai mare. 

4.Familii a căror copii au fost diagnosticaŃi cu diabet zaharat 

insulino dependent şi care sunt supuse unui efort finaciar 

suplimentar în vederea achiziŃionării testelor necesare măsurării 

glicemiei(numărul testelor suportate de către CNSAS este 

insuficient); 

5.Familii a căror copil, cu ocazia reevaluării anuale, nu a mai 

întrunit condiŃiile pentru încadrarea în gradul de handicap din anul 

precedent şi care fie nu mai primeşte certificat de încadrare în 

grad de handicap fie este încadrat într-un grad de handicap 

inferior, ce generează  drepturi  financiare mai mici; 

6.Familii care se confruntă cu problema integrării copiilor în 

grădiniŃele din sistemul de stat din cauza deficienŃei acestora şi 

care au optat pentru grădiniŃe particulare;  

7.Familii ce au contractat credite pentru îmbunătăŃirea 

calităŃii vieŃii copilului şi care pot face dovada investiŃiei făcute 
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(prin documente justificative sau prin constatrea acestora de 

către responsabilul de caz ); 
Familiile ce pot beneficia de acordarea presaŃiilor financiare 

excepŃionale trebuie să îndeplinească, în mod cumulat, condiŃiile 
menŃionate la punctul 1-2 şi situaŃia în care se regăseşte 
corespunzătoare punctelor de la 3 la 7. 
 
Criterii de prioritate la acordarea prestaŃiilor financiare 
excepŃionale  

1) Familii cu mai mult de 3 copii şi venituri sub 250 lei pe 

membru de familie 

2) Familii ai căror membrii adulŃi se află în incapacitate fizică 

de a munci sau de a acorda îngrijiri corespunzătoare copiilor, 

dovedită în mod obiectiv 

3) Familii ai căror membrii adulŃi care nu muncesc se află în 

incapacitate fizică/psihică de a îngriji/supraveghea copilul, 

dovedită în mod obiectiv 

4) Familii care nu au beneficiat în ultimele 18 luni de alte 

forme de sprijin, din partea autorităŃilor sau organizaŃiilor 

neguvernamentale pentru creşterea, îngrijirea şi educarea 

copilului 
 
Criterii de încetare a acordării prestaŃiilor financiare 
excepŃionale 

1) Utilizarea în alte scopuri decât pentru îmbunătăŃirea situaŃiei 

copilului a prestaŃiilor financiare acordate 

2) Furnizarea de informaŃii eronate sau dovedit denaturate cu 

privire la situaŃia copilului sau familiei 
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3) Refuzarea consecutivă a mai mult de trei locuri de muncă 

oferite  AMOFM 

4) Refuzarea consecutivă a unor prestaŃii sau servicii care pot 

contribui la îmbunătăŃirea situaŃiei copilului într-o măsură vădit 

superioară acordării de prestaŃii financiare excepŃionale 

5) Refuzarea accesului asistentului social sai 

responsabilului/managerului de caz pentru monitorizarea sau 

evaluarea situaŃiei copilului pe parcursul acordării prestaŃiilor 

financiare excepŃionale 
 
Metode utilizate 

� Managementul de caz în domeniul protecŃiei copilului 

� Planificarea prestaŃiilor, serviciilor şi intervenŃiilor 

� Ancheta socială 

� Evaluare pe bază de observaŃie şi interviu 

� Documentare 

� Monitorizare 

� Consiliere socială individuală şi de grup 
  
ModalităŃi de selectare a beneficiarilor 
Pe baza concluziilor evaluării situaŃiei socio-economice concrete 
a fiecărui solicitant şi în limita capacităŃii de oferire a serviciilor 
disponibile sau a plafonului alocat pentru prestaŃii  
 
ModalităŃi de implicare a beneficiarilor în activităŃile 
desfăşurate 
Copiii şi familiile acestora sunt implicaŃi in activităŃile desfăşurate 
în mod planificat, direct şi activ, în cadrul procesului de realizare, 
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implementare, monitorizare şi revizuire a planului de servicii sau 
a planului individualizat de protecŃie pentru copil, în conformitate 
cu procedurile de implementare a standardelor minime obligatorii 
pentru serviciile de protecŃie a copilului 
 
Proceduri pentru evaluare internă/externă 
 
ModalităŃile de control periodic al calităŃii:  

- monitorizarea activităŃilor desfăşurate, prin supervizare 

directă; 

- evaluarea indicatorilor de urmărire stabiliŃi prin standardele 

minime obligatorii; 

- evaluarea performanŃelor organizaŃionale. 
 
ModalităŃile periodice de control al gradului de satisfacŃie al 
beneficiarilor: 

- discuŃii directe cu beneficiarii; 

- evaluarea modului de relaŃionare responsabil de caz – 

beneficiar (în cadrul procesului de supervizare a cazurilor); 

- evaluarea indicatorilor specifici de urmărire (ex: număr de 

sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor legale în 

activităŃile desfăşurate, număr de sesizari cu privire la încălcarea 

drepturilor copilului în activităŃile desfăşurate, rezultatul 

anchetelor de control intern sau extern întreprinse în urma 

sesizărilor/plângerilor cu privire la modul de desfăşurare a 

activităŃilor etc). 
 

Evaluarea evenimentelor de referinŃă  
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Rezultate intermediare raportat la obiectivele intermediare (la 

momentul evaluat) 

� durată estimată/durată reală 

� cantitate preconizată/cantitate realizată 

� calitate preconizată/calitate obŃinută 

� costuri estimate/costuri reale 

� impactul schimbării asupra grupurilor Ńintă 

� perturbări semnificative  

� riscuri şi măsuri de evitare 

 

Evaluarea rezultatelor finale 

� eficienŃa – rezultatul obŃinut în raport cu resursele investite 

� eficacitatea – rezultatele reale în raport cu rezultatele 

preconizate 

� economia – costurile reale în raport cu costurile prevăzute 

� participarea – numărul real de beneficiari în raport cu 

numărul estimat 

� conştientizarea – numărul de persoane informate în raport 

cu populaŃia Ńintă 

� adresabilitatea – numărul real de copii asistaŃi în raport cu 

dimensiunea grupurilor Ńintă   

� disponibilitatea – numărul şi calitatea serviciilor oferite în 

raport cu numărul şi calitatea serviciilor preconizate 

� adecvarea – serviciile oferite faŃă de nevoile beneficiarilor 
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� acceptabilitatea – satisfacŃia beneficiarilor faŃă de serviciile 

oferite 

� impactul rezultatelor obŃinute asupra politicii în domeniu 
 

1.8.1. Echipa propusă pentru implementarea proiectului  

1) Comisia de acordare a prestaŃiilor financiare excepŃionale, 

formată din: 

- preşedinte 

- 4 membri (din care 2 specialişti din cadrul DirecŃiei 

ProtecŃia Copilului, 1 specialist din cadrul DirecŃiei Economice, 1 

jurist) 

- secretar 

2) Şefii serviciilor direct implicate în evaluarea şi 

instrumentarea cazurilor sociale 

3) AsistenŃii sociali sau responsabilii/managerii de caz, din 

cadrul serviciilor direct implicate în evaluarea şi instrumentarea 

cazurilor sociale 
 

1.8.2. Principalele mijloace propuse pentru implementarea 

proiectului (echipamente, instrumente etc.) 
Proiectul nu necesită echipamente sau instrumente speciale 
pentru implementare, derulare şi evaluare. 
 



464 

 

1.9. Durata şi planul de acŃiune 
 
Durata proiectului: 12 luni 
 
Planul de acŃiune: 
 

 

ActivităŃi 

Semestrul 1 Semestrul 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constituirea Comisiei 

privind acordarea de 

prestaŃii financiare 

excepŃionale, la nivelul 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 

            

Identificarea 

beneficiarilor 

            

Constituirea şi 

depunerea dosarului 

pentru acordarea de 

prestaŃii financiare 

excepŃionale 

            

Adoptarea deciziei 

privind acordarea de 

prestaŃii financiare 

excepŃionale 

            

Efectuarea operaŃiunilor 

necesare pentru 

emiterea DispoziŃiei 

Primarului Sectorului 6 
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prin care se aprobă 

acordarea prestaŃiilor 

financiare excepŃionale 

Acordarea efectivă a 

prestaŃiilor financiare 

excepŃionale     

            

Monitorizarea modului 

de acordare a prestaŃiilor 

financiare excepŃionale 

şi a impactului acestora 

asupra situaŃiei copilului 

şi familiei 

            

Evaluarea programului 

de acordare a prestaŃiilor 

financiare excepŃionale 

            

 

3. REZULTATE AŞTEPTATE 
 

2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 
 

Încurajarea şi multiplicarea comportamentelor de implicare şi 
coparticipare a familiei copilului în procesul de îmbunătăŃire a 
condiŃiilor de trai şi a modului în care acesta este îngrijit şi educat. 

Întărirea capacităŃilor parentale prin asumarea 
responsabilităŃilor faŃă de creşterea, îngrijirea şi educarea 
propriilor copii. 

Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor 
intervenŃiei oportune şi pertinente. 
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Creşterea numărului de servicii de prevenire a separării 
copilului de părinŃi, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la 
nivelul comunităŃilor locale în vederea apropierii serviciilor de 
beneficiari. 
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Buget PrestaŃii financiare excepŃionale prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Obiectiv 
operaŃional 

Număr maxim 
estimat de  
beneficiari 

Cost maxim 
beneficiar 

Perioada 
maximă de 
acordare 

Total cost 
estimat 
- lei - 

O1 23 200 lei lunar 6 luni 27.000 
O2 7 4000 lei 

anual 
O singură 
dată 

28.000 

O3 10 250 lei lunar 6 luni 15.000 
O4 10 500 lei lunar 6 luni 30.000 

Total cost proiect 100.000 

 
DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS LĂCĂTUŞ 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a  proiectului 

„Şanse la integrare - proiect privind recuperarea şi integrarea 

copiilor cu autism sau cerinŃe educative speciale în învăŃământul 

de masă” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din 

Sectorul 6 

 

 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. 46 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n)  din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim 

de 50.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti în  anul 2012 a proiectului  „Şanse la integrare - proiect 

privind recuperarea şi integrarea copiilor cu autism sau cerinŃe 

educative speciale în învăŃământul de masă”, 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 178 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
La H.C.L.S 6 nr. 178/ 15.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Şanse la integrare – proiect privind recuperarea 
şi integrarea copiilor cu autism sau cerinŃe educative 

speciale în învăŃământul de masă” 
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I. PROIECTUL 

1. DESCRIERE 
 

1.1 Titlul ŞANSE LA INTEGRARE – proiect privind 

recuperarea şi integrarea copiilor cu autism sau cerinŃe educative 

în învăŃământul de masă 
 

1.2 Localizare: Bucureşti, sector 6 
 

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 

Sector 6 
 

 Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

RON 50.000 RON 50.000 100 % 

 

1.4 Rezumat 
 
Durata proiectului 10 luni 
Obiectivele 
proiectului 

� copiii cu autism preşcolari sunt ajutaŃi să se 

integreze în învăŃământul public de masă din sectorul 6; 

� părinŃii devin coterapeuŃi în procesul de recuperare 

şi integrare a copilului cu autism în învăŃământul public 

de masă; 

� cadre didactice, părinŃi şi voluntari sunt 

formaŃi/pregătiŃi pentru a oferi un suport şi intervenŃie 

intructiv-educativă specifică copiilor cu autism preşcolari 
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şi şcolari din ciclul primar (7-10/11 ani), din sectorul 6; 

� copiii cu autism înscrişi în învăŃământul de masă în 

anii 2011 şi 2012 sunt monitorizaŃi din punct de vedere 

al parcursului şcolar şi sprijiniŃi în vederea menŃinerii 

integrării în şcoală prin înfiinŃarea programului „after 

school”. 
Grupul (grupurile) 
Ńintă7 

� copiii diagnosticaŃi cu autism (cu sau fără certificat 

eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă - 

DGASPC 6) cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani; 

� copiii cu dizabilităŃi pentru care s-au identificat 

cerinŃe educative speciale; 

� specialişti, cadre didactice ( educatori, învăŃători, 

consilieri şcolari şi logopezi) din unităŃile de învăŃământ 

de masă ale sectorului 6; 
Beneficiarii finali8 

� copiii diagnosticaŃi cu autism (cu sau fără certificat 

eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă - 

DGASPC 6) cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani; 

� copiii cu dizabilităŃi pentru care s-au identificat 

cerinŃe educative speciale; 

� părinŃii copiilor cu autism din comunitatea locală a 

sectorului 6; 

                                                             
7  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele 

proiectului, la nivelul scopului proiectului. 

8 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele 

proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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� specialişti, cadre didactice ( educatori, învăŃători, 

consilieri şcolari şi logopezi) din unităŃile de învăŃământ 

public de masă ale sectorului 6; 

� copiii cu autism – beneficari ai proiectului în anii 

2010, 2011, 2012 - integraŃi în învăŃământul de masă. 
Rezultatele 
aşteptate 

� copiii cu cerinŃe educative speciale – autism - vor fi 

integraŃi în învăŃământul de masă, fapt ce este în acord 

cu legislaŃia în vigoare; 

� părinŃii copiilor cu autism au devenit coterapeuŃi în 

procesul de recuperare şi integrare a copilului cu autism 

în învăŃământul de masă; 

� creşterea numărului de copii cu autism şi copii cu 

cerinŃe educative speciale din sectorul 6 care vor 

beneficia de servicii de specialitate prin derularea unor  

programe de terapie cu metodologii specifice şi de 

actualitate; 

� cadrele didactice sunt pregătite să accepte copiii 

cu autism în grădiniŃe şi şcoli, deŃin informaŃii despre 

copilul cu autism şi cunosc metode de lucru necesare 

includerii copiilor cu autism; 

� existenŃa unui sistem funcŃional privind consilierea, 

formarea şi informarea părinŃilor şi specialiştilor de orice 

fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea şi 

integrarea copilului cu autism; 

� la finalul proiectului educatorii şi consilierii şcolari 
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specializaŃi pe problematica copilului cu autism devin o 

resursă importantă pentru comunitatea sectorului 6 ce 

va susŃine integrarea copiilor cu autism; 

� îmbunătăŃirea imaginii sociale a copilului cu autism; 

� realizarea unui parteneriat între membrii echipei 

multidisciplinare, cadrele didactice integratoare şi cadre 

didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de 

recuperare şi integrare a copilului cu autism. 

� informarea şi sensibilizarea comunităŃii în vederea 

eliminării prejudecăŃilor şi clişeelor cu privire la modul în 

care-şi petrec timpul după şcoală copiii cu cerinŃe 

educative speciale dar şi asupra implicării şi colaborării 

dintre actorii sociali şi comportamentul 

preşcolarului/şcolarului mic cu autism 
Principalele 
activităŃi  
 

• ActivităŃi de recuperare:  

 -logopedie   

 -terapie ocupaŃională 

 -artterapie  - ”Să comunicăm prin artă”  

• ActivităŃi de pregătire pentru şcoală 

• Program „after school” 

• Informarea, formarea şi consilierea cadrelor 

didactice în domeniul educaŃiei incluzive 

• Monitorizarea copiilor cu autism – CES – în 

învăŃământul de masă. 

• Organizarea de activităŃi cu părinŃii – grupuri de 
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suport şi educaŃionale, consiliere parentală  

• ActivităŃi de socializare pentru beneficiarii 

proiectului  

• Formarea continuă a specialiştilor 

• Pregătirea voluntarilor pentru activităŃile de 

socializare şi pentru campaniile de sensibilizare 
 
1.5 Obiective 
 
Obiective generale:  

� Copiii cu autism preşcolari sunt ajutaŃi să se integreze în 

învăŃământul public de masă din sectorul 6; 

� PărinŃii devin coterapeuŃi în procesul de recuperare şi 

integrare a copilului cu autism în învăŃământul de masă; 

� Cadre didactice, părinŃi şi voluntari sunt formaŃi/pregătiŃi 

pentru a oferi un suport si intervenŃie instructiv-educativă 

specifică copiilor cu autism preşcolari şi şcolari (din ciclul primar - 

2-10/11 ani) din sectorul 6; 

� Pregătirea grădiniŃelor şi a şcolilor din sectorul 6 pentru a 

deveni unităŃi incluzive prin oferirea de consultanŃă specializată, 

respectiv organizarea de training-uri pentru cadrele didactice şi 

consultanŃă privind creearea unui mediu incluziv.  

� Copiii cu autism înscrişi în învăŃământul de masă sunt 

monitorizaŃi din punct de vedere al parcursului şcolar şi sprijiniŃi în 

vederea menŃinerii integrării în şcoală; 
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� Realizarea unui parteneriat între membrii echipei 

multidisciplinare, cadrele didactice integratoare şi cadre didactice 

itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare şi 

integrare a copilului cu autism. 

� Creearea unei reŃele de educatori şi consilieri resursă – 

specializaŃi pe copilul cu autism, educatorii şi consilierii şcolari vor 

beneficia de formare continuă asigurată de o echipa 

multidisciplinară; 

� Campanie de sensibilizare a membrilor comunităŃii privind 

respectarea drepturilor copilului şi a promovării educaŃiei incluzive 

în comunitatea sectorului 6; 
 
 Obiective specifice: 

� Identificarea copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 2-

10/11 ani din sectorul 6; 

� IniŃierea şi formarea unei echipe multidisciplinare (1 

logoped, 1 psihopedagog, 1 psiholog, 1 consilier) care să asigure 

servicii de evaluare pentru copiii cu autism, consiliere de 

specialitate părinŃilor şi cadrelor didactice şi formare. 

� Implicarea copiilor cu autism în activităŃi de pregătire pentru 

incluziune în grădiniŃă/şcoală. 

� Program „after school” pentru copiii cu autism integraŃi în 

ciclul primar în învăŃământul de masă. 

� Furnizarea de sesiuni de training şi pregătirea persoanelor 

resursă din instituŃiile pentru învăŃământul preşcolar şi şcolar pe 

problematica copilului cu autism la nivel de sector. 
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� Evaluarea copiilor identificaŃi, selectarea şi pregătirea 

copiilor/părinŃilor pentru procesul de integrare / incluziune în 

învăŃământul de masă ; 

� Pregătirea părinŃilor pentru a putea fi coterapeuŃi în 

procesul de recuperare şi includere în învăŃământul de masă. 
 
1.6.Justificare 
 
 Proiecul „Şanse la integrare” a copiilor cu autism - CES în 
învăŃământul de masă, implementat la nivelul sectorului 6, a 
debutat în anul 2010 şi s-a derulat şi în anul 2011. Evaluarea 
proiectului a evidenŃiat o serie de bariere şi dificultăŃi în 
promovarea educaŃiei incluzive dar şi factori de succes întrucât a 
propus o abordare complexă a problematicii copilului cu autism 
respectiv cu cerinŃe educative speciale, îmbinând aspectele 
recuperatorii şi de integrare socială cu cele de integrare 
preşcolară şi şcolară. Pe parcursul derulării sale, proiectul a 
înregistrat un număr de 70 de beneficiari, copii cu autism, cu 
vârste cuprinse între 2-10/11 ani. Având vârsta şcolarizării, 20 
dintre ei au fost pregătiŃi sub coordonarea multidisciplinară a 
specialiştilor pentru impactul cu şcoala iar în septembrie au 
început prima zi în învăŃământul de masă.  
 Necesitatea derulării acestui proiect răspunde la nevoia de 
recuperare continuă a copilului cu autism/CES dar şi la depăşirea 
şi rezolvarea anumitor bariere, probleme interconectate sesizate 
de părinŃii copiilor cu autism şi cadrele didactice din sectorul 6, ca 
de exemplu: 

� inexistenŃa la nivel local a unui serviciu şi a unei strategii pe 

termen lung privind adoptarea unei educaŃii de tip incluziv pentru 

copii cu autism din sectorul 6; 
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� necesitatea evaluării şi intervenŃiei timpurii pentru copiii cu 

autism, necesitatea de a începe integrarea cu „începutul” – 

grădiniŃa şi apoi şcoala; 

� necesitatea pregătirii părinŃilor pentru a putea deveni 

coterapeuŃi în procesul de recuperare şi integrare al copilului cu 

autism; 

� barierele de participare la clasă pe care le întâmpină copii 

cu autism acolo unde există practici rigide, relaŃionări şi atitudini 

negative faŃă de aceştia. Deseori sunt lăsaŃi izolaŃi fără a se găsi 

tehnici de a-i implica în grup; 

� grădiniŃele nu sunt pregătite în problematica integrării 

copilului cu autism; 

� cadrele didactice nu au o pregătire suficientă în domeniul 

copilului cu autism/ psihopedagogiei speciale şi prin urmare nu 

ştiu cum să răspundă la cerinŃele familiei/copilului cu autism; 

� colectivele de copii din învăŃământul de masă nu sunt 

pregătite din punct de vedere psihologic apărând fenomenul de 

marginalizare a copiilor cu cerinŃe educative speciale; 

� cadrele didactice reclamă neinformarea şi solicită formare 

în domeniul copilului cu autism/psihopedagiei speciale; 

� părinŃii copiilor obişnuiŃi nu sunt pregătiŃi pentru o educaŃie 

incluzivă; 

� comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o 

educaŃie incluzivă a copiilor cu autism din sectorul 6; 
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� existenŃa în continuare a unor surse de excludere - 

atitudinile şi prejudecăŃile din societate. 

� inexistenŃa unui cadru adecvat care se doreşte a fi un 

adaos educaŃional de tip instituŃional, dar nonşcolar, subsumat 

educaŃiei nonformale, formă aflată în raport de complementaritate 

cu educaŃia formală. Impactul experienŃelor educaŃionale, 

indiferent de sursă, nu poate fi total dacă nu se asigură 

continuitatea şi întărirea lor reciprocă. 
 De aceea nevoia urgentă privind derularea unui Proiect de 
educaŃie incluzivă care prin crearea unor servicii sociale şi 
formarea adulŃilor – părinŃi şi specialişti, cadre didactice, care vin 
în sprijinul copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani 
cu scopul recuperării şi asigurării integrării, accesului la educaŃie 
în sistemul de învăŃământ de masă şi încetarea discriminării 
copiilor cu cerinŃe educative speciale prin oferirea unui cadru care 
să îi ajute la incluziune, nu la izolare - va oferi servicii directe 
copiilor cu autism, familiilor acestora şi va schimba mentalităŃi.  
 Astfel prin acest proiect urmărim: 

� furnizarea de servicii sociale, formare şi consiliere la nivelul 

sectorului 6 pentru formarea şi informarea părinŃilor şi a cadrelor 

didactice - educatori, consilieri şcolari, învăŃători – specializaŃi pe 

copilul cu autism – vârsta preşcolară - şcolară; 

� evaluarea şi implicarea copiilor cu autism în programe de 

pregătire pentru incluziune în grădiniŃă/şcoală de masă, programe 

bazate pe intevenŃie specifică individualizată 

� program „after school” – furnizarea de servicii instructiv-

educative specializate pentru copilul cu autism, cu caracter 

informal şi nonformal, care să  amelioreze comportamentul de 
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adaptare şcolară şi să sporească adaptabilitatea la acest tip de 

mediu. 

� părinŃii beneficiază de suport şi cursuri pentru a deveni 

coterapeuŃi în procesul de recuperare şi integrare a copilului cu 

autism (2- 10/11 ani); 

� cadrele didactice beneficiază de training-uri şi consultanŃă 

privind integrarea copilul cu autism; 

� în comunitatea sectorului 6 educaŃia incluzivă devine un 

proces continuu de dezvoltare a instituŃiilor şcolare – grădiniŃe, cu 

scopul de a exploata (valoriza) resursele existente, pentru a 

sprijini participarea la învăŃare a tuturor copiilor dintr-o 

comunitate; 

� comunitatea sectorului 6 va fi pregătită să ofere servicii 

specializate de includere timpurie a copiilor cu autism şi îi 

pregăteşte pentru primul pas al integrării: grădiniŃa şi clasa I. 
 

 Orice intervenŃie privind integrarea copilului cu autism, 
pentru a avea succes, nu poate fi făcută decât cu implicarea 
directă şi asumată a părinŃilor şi a cadrelor didactice. Familia 
reprezintă primul cadru educaŃional din viaŃa copilului şi prezenŃa 
ei constantă în timp în susŃinerea copilului. De aceea, pentru a 
putea asigura copiilor cu dizabilităŃi şansa unor premise educative 
valoroase trebuie în primul rând ca familia să poată furniza un 
model valabil şi bun. 

Pe de altă parte, societatea actuală are un ritm de schimbare 
foarte alert şi ridică permanent noi provocări atât pentru părinŃi, 
cât şi pentru copii. Uneori poate fi dificil pentru părinŃi, pe lângă 
responsabilităŃile zilnice legate de familie, casă, serviciu, 
recuperarea copilului, să reuşească să-şi redefinească 
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permanent modelele de relaŃionare cu copiii lor, membrii 
comunităŃii şi să găsească soluŃii eficiente. 

Plecând de la cazuistica întâmpinată în cadrul grădiniŃelor de 
pe raza sectorului 6, de la nevoile copiilor cu autism cu vârste 
cuprinse între 2-10/11 ani, de la problemele întâmpinate de 
părinŃi în gestionarea diferitelor probleme cu care se confruntă şi 
de la faptul că familia reprezintă cel mai important cadru educativ 
pentru copil, s-a născut necesitatea de a oferi acest serviciu - 
servicii sociale, formare şi consiliere pentru copiii cu autism cu 
vârste cuprinse  între 2-10/11 ani, părinŃii acestora şi cadrelor 
didactice, care să permită accesul copiilor cu autism la un tip de 
educaŃie incluzivă în sistemul învăŃământului de masă. 

În plus, legea 272/2004 privind protecŃia copilului pune 
accentul în acordarea serviciilor de specialitate pe asistarea 
familiei şi copilului în acelaşi timp, plecând de la aceeaşi premisă 
că familia este cadrul de dezvoltare a copilului, respectiv că orice 
serviciu oferit copilului nu este suficient dacă nu este asistată şi 
familia. 

Copiii cu autism sunt acum, cel puŃin la modul declarativ, 
parte integrantă a politicilor naŃionale pentru toŃi copiii României. 
Acest lucru este evidenŃiat în legea 272/2004 de protecŃie şi 
promovare a drepturilor copiilor. Această includere dar şi 
menŃionare distinctă corespunde aplicării combinate a principiilor 
nondiscriminării şi egalizării şanselor. Copiii cu autism sunt de 
asemenea menŃionaŃi într-o lege specială, legea  448/2006 
privind protecŃia drepturilor persoanelor cu dizabilităŃi, legea 
nr.1/2011 a învăŃământului care evidenŃiază drepturi egale de 
acces la toate nivelurile şi formele de învăŃământ, H.G. 
nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii de 
învăŃare, instruire, compensare, recuperare şi protecŃie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor/ cu cerinŃe educative speciale din cadrul 
sistemului de învăŃământ special şi special integrat. 
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Proiectul pentru incluziunea copiilor cu autism (2 – 10/11 ani) 
prin furnizarea unor  servicii sociale, consiliere şi formare a 
adulŃilor – părinŃi şi specialişti, care vin în sprijinul recuperării şi 
integrării copiilor cu autism în învăŃământul de masă din sectorul 
6 intenŃionează să furnizeze copiilor cu autism (beneficiarii direcŃi) 
servicii de evaluare, intervenŃie, recuperare, informare şi formare 
a părinŃilor şi specialiştilor care pot da o şansă la integrarea în 
viaŃa comunităŃii şi de a promova demersurile axate pe o educaŃie 
incluzivă.  

Proiectul va funcŃiona la nivelul DGASPC sector 6, sub forma 
oferirii de servicii sociale, consiliere şi formarea adulŃilor – 
părinŃilor şi specialiştilor, care vin în sprijinul recuperării şi 
incluziunii copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani 
în învăŃământul de masă din sectorul 6 şi formarea, informarea şi 
consilierea părinŃilor activi în promovarea drepturilor copiilor cu 
autism.  

Din experienŃa anilor anteriori de derulare a proiectului s-a 

identificat nevoia de a dezvolta, pe lângă programul de pregătire 

pentru încluziunea în grădiniŃa/şcoala de masă, program în care 

s-au împletit activităŃile de recuperare specifice autismului cu cele 

de formare a deprinderilor de participare şi implicare activă într-o 

activitate instructiv-educativă structurată pentru a satisface 

cerinŃele impuse de curricula şcoală la nivel naŃional şi un 

program „after-school”. Programul « after school » promovează şi 

sprijină prin materiale şi mijloace corespunzătoare educaŃia 

formală şi non-formală a copiilor cu autism incluşi în program într-

un mod adecvat nivelului de şcolarizare a fiecărui beneficiar şi 

potenŃialului lor de dezvoltare.  
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1.7 Descrierea detaliată a activităŃilor 
 

� Amenajarea şi dotarea spaŃiului de servicii sociale, 

consiliere şi formarea adulŃilor – părinŃi şi specialişti, care vin în 

sprijinul recuperării şi intergrării copiilor cu autism cu vârste între 

2-10/11 ani cu mobilier adaptat pentru desfăşurarea în condiŃii 

optime a activităŃilor de pregătire pentru integrarea în grădiniŃă şi 

şcoală precum şi pentru programul „after school” (achiziŃionarea 

mobilierului se face în prima lună de derulare a proiectului); 

� Constituirea echipei multidisciplinare formată din: 

logoped, kinetoterapeut, psiholog, psihopedagog, consilier, artist 

plastic, monitor/supervizor şi voluntari. Specialiştii echipei 

multidisciplinare vor oferi servicii de consultanŃă şi evaluare 

copiilor cu autism în vederea integrării şi vor susŃine sesiuni de 

training pentru părinŃi şi cadre didactice cu o tematică şi frecvenŃă 

prestabilită; (februarie - noiembrie) 

� Identificarea copiilor cu autism cu vârste între 2-10/11 

ani din sectorul 6,  

� Includerea copiilor cu autism cu vârste între 2 şi 6 ani 

în program de pregătire pentru includerea în grădiniŃa/şcoala 

de masă: evaluarea periodică, întocmirea planurilor de 

intervenŃie şi pregătirea lor pentru integrarea în învăŃământul de 

masă; în cadrul procesului de pregătire pentru incluziune copii cu 

autism beneficiază de intervenŃii specifice pe ariile de dezvoltare 
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deficitare asigurate de specialişti, colaboratori ai AsociaŃiei 

„Puzzle România; 

� logopedie – logopedul va face o evaluare de specialitate şi 

va întocmi un plan de intervenŃie individualizat  pentru fiecare din 

cei 20 de beneficiari cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani, la 

cabinetul logopedic. Este important ca şi familia să fie un 

coterapeut în procesul de recuperare şi să îşi însuşească un 

minim de intervenŃie de stimulare a limbajului în situaŃii ce se 

ivesc în mod natural în viaŃa copilului, motiv pentru care va primi 

recomandări din partea specialistului.  

� kinetoterapie– se va face o evaluare individualizată cu 

 ajutorul unui  test standardizat pentru  următoarele arii de 

dezvoltare ale motricităŃii grosiere: capacitatea de a adopta şi a 

menŃine poziŃii fixe pe o perioadă de timp determinat, locomoŃie şi 

manipularea obiectelor. În urma evaluării şi a rezultatelor testului 

se stabilesc obiective terapeutice individuale pentru lucrul în sală, 

cu kinetoterapeut şi se fac recomandări pentru activităŃi care se 

pot face cu familia în joacă în cadrul activităŃilor zilnice. 

MenŃionăm faptul că acest serviciu va fi oferit de către 

kinetoterapeuŃii angajaŃi în DGASPC 6 şi care îşi desfăşoară 

activitatea în Cabinetul de Kinetoterapie din cadrul Centrului 

pentru Copii cu DizabilităŃi „Sfântul Andrei”. Înscrierea copilului în 

programul de kinetoterapie se va face în baza unei recomandări 

eliberate de un medic specialist fiziokinetoterapeut anexate 



485 

 

cererii tip redactată de părinte/reprezentantul legal al copilului şi 

avizată de directorul DirecŃiei ProtecŃia Copilului. 

� terapie ocupaŃională – în urma evaluării se fac 

recomandării privind modul de intervenŃie individualizat în funcŃie 

de nevoile identificate şi de conştientizare a corpului în spaŃiu, 

inclusiv dezvoltarea abilităŃilor de autoservire prin identificarea 

problemelor senzoriale. PărinŃii sunt implicaŃi activ şi sunt învăŃaŃi 

să întocmească un program zilnic bine structurat într-un mediu 

organizat specific nevoilor propriului copil.  

� artterapie  - ”Să comunicăm prin artă”- Scopul atelierului 

de pictură este să ajute copii cu autism să se exprime liber şi 

creativ, să comunice cu ajutorul instrumentelelor şi elementelor 

de limbaj plastic, să-şi exprime sentimente prin desen şi pictură. 

Evaluarea se face de către echipa implicată în proiect coordonată 

de un artist plastic care stabileşte într-o şedinŃă de lucru, după 

fiecare curs susŃinut cu grupele de copii cu autism noi obiective 

pentru viitoarele teme, bazându-se pe observaŃiile nevoilor şi 

abilităŃilor acestor copii. Se urmăreşte un progres în exprimare cu 

ajutorul mijloacelor plastice, responsivitate şi comunicare 

verbală, cât şi creşterea percepŃiei vizuale. Echipa evaluează 

efortul copiilor de a se adapta şi de a învăŃa un nou mod de 

exprimare, care poate fi şi un exerciŃiu de relaxare.  

� Program „after-school” pentru copii cu autism integraŃi 

în ciclul primar din învăŃământul de masă (pentru copii cu 

vârste între 7 şi 11 ani): 
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ActivităŃile educative realizate de  specialişti (psiholog şi 

psihopedagog), coordonate de un monitor/supervizor cu 

experienŃă în intervenŃia specifică pentru recuperarea copilului cu 

autism, constau, în esenŃă, în: 

• integrarea copilului în programul zilnic, 

• ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi si a celor 

suplimentare, 

• aprofundarea cunoştinŃelor din curricula şcolară, predate la 

clasă, 

• organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării 

corespunzătoare vârstei şi nevoilor de recuperare/terapie, 

• servicii de intervenŃie specializată pe ariile deficitare : 

logopedie, kinetoterapie prin îmbinare cu artterapia, terapia 

ocupaŃională 

• facilitarea relaŃiilor interpersonale dintre copii, 

• dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de 

comunicare stimulativă, 

• servirea prânzului urmărindu-se în principal formarea şi 

consolidarea deprinderilor de autoservire, de igienă personală, 

 Toate aceste activităŃi se vor desfăşura într-o ambianŃă 

plăcută, atitudinea caldă şi experienŃa specialiştilor fiind condiŃii 

esenŃiale ale însuşirii cunoştintelor şi deprinderilor necesare 

menŃinerii integrării copiilor cu autism în învăŃământul de masă. 

 MenŃinerea legăturilor cu părinŃii, familia lărgită şi cu 

şcoala, parteneriatul dintre toŃi actorii sociali implicaŃi în 



487 

 

recuperarea şi integrarea copilului cu autism stă la baza 

intervenŃiilor instrunctiv-educative din cadrul programului 

« after school ». 

  Echipa multidisciplinară va realiza periodic evaluarea 

copiilor, îndeplinind următoarele funcŃii : 

• de constatare şi apreciere a evoluŃiei copiilor în raport cu 

serviciul, cu faza iniŃială, cu aşteptările ; 

• de informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate 

în legătură cu toate aspectele activităŃilor desfăşurate ; 

• de prevenire (înaintea instalării comportamentelor 

indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în 

rezolvarea unor probleme ; 

• de stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, 

acordarea încrederii, corectarea comportamentului ; 

• de reglare - prin utilizarea feed-back-ului; 
 Programul „after-school” se va derula pe perioada anului 
şcolar şi constituie un sprijin în monitorizarea constantă a 
situaŃiei elevilor cu autism – CES. Procesul de monitorizare 
este esenŃial pentru cunoaşterea evoluŃiei fiecărui copil şi pentru 
stabilirea adecvată a serviciilor de sprijin destinate acestora: 
profesor de sprijin, adaptare curriculară, personal auxiliar. Pe de 
altă parte monitorizarea evoluŃiei şcolare a acestor copii este 
importantă pentru menŃinerea sau modificarea hotărârii de 
orientare şcolară formulată de Comisia de ProtecŃie a Copilului şi 
constituie un feed-back privind eficienŃa acestei măsuri de politică 
educaŃională: ce merge bine, unde se întâmpină dificultăŃi, ce 
măsuri de ameliorare se impun pe termen scurt, mediu sau lung. 
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� Organizarea activităŃilor de socializare pentru copiii ce 

urmează a fi integraŃi ce constă în serbarea a patru evenimente 

speciale (Sărbătorile Pascale, 1 Iunie Ziua Copilului, Crăciun, 

Ziua Autismului) dar şi participarea copiilor cu autism în grupele 

de copii unde vor desfăşura activităŃi de socializare alături de 

ceilalŃi copii; 

� Organizarea de activităŃi cu părinŃii – grupuri de suport 

şi educaŃionale, consiliere parentală – activităŃi de informare a 

părinŃilor sau de învăŃare în cadrul grupului, a relaŃionării cu copiii 

cu autism – CES, desfăşurarea unor anchete care să surprindă 

nevoile părinŃilor copiilor cu autism – CES în vederea obŃinerii 

unor informaŃii care sunt utile pentru planificarea activităŃilor 

viitoare care îi implică pe toŃi actorii implicaŃi în procesul de 

recuperare şi integrare; PărinŃii vor participa la evaluarea 

copilului, vor primi un program de lucru pentru acasă, vor asista 

copilul cu autism la activităŃile de socializare, vor beneficia de 

consiliere individuală cât şi de grup, vor participa activ în 

organizarea şi derularea campaniilor de sensibilizare, precum şi 

alte activităŃi ale proiectului; 

� Pregătirea şi desfăşurarea sesiunilor de training 

pentru cadrele didactice, respectiv descrierea formelor de autism 

cel mai des întâlnite, în special a celor pe care le prezintă copiii 

ce vor fi integraŃi, prezentarea metodelor de lucru, studii de caz, 

jocuri de rol, etc;  



489 

 

� Pregătirea voluntarilor pentru activităŃile de 

socializare şi pentru campaniile de sensibilizare. Voluntarii 

sunt studenŃi de la Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

şi/sau părinŃi care vor asista copiii cu autism la activităŃile de 

socializare şi vor participa activ în organizarea şi derularea 

campaniilor de sensibilizare, precum şi alte activităŃi ale 

proiectului (voluntarii vor beneficia de o pregătire specifică 

activităŃilor la care vor participa); 

� Specialiştii implicaŃi în proiect vor participa la cursuri 

de perfecŃionare în vederea creşterii competenŃei profesionale 

dar şi la schimburi de experienŃă între diverse instituŃii; 

� Promovarea şi prezentarea proiectului. Elaborarea 

materialelor de promovare de tip pliante, fluturaşi, cărŃi de vizită, 

ghid de bune practici, etc. Contactarea mijloacelor de informare 

mass-media. 

� Monitorizarea copiilor cu autism – CES – în 

învăŃământul de masă atât a copiilor integraŃi în grădiniŃă, 

şcoală sau/şi program „after school”. Monitorizarea constantă 

a situaŃiei elevilor cu autism – CES – este esenŃială pentru 

cunoaşterea evoluŃiei fiecărui copil şi pentru stabilirea adecvată a 

serviciilor de sprijin destinate acestora: profesor de sprijin, 

adaptare curriculară, personal auxiliar. Pe de altă parte 

monitorizarea evoluŃiei şcolare a acestor copii este importantă 

pentru menŃinerea sau modificarea hotărârii de orientare şcolară 

formulată de Comisia de ProtecŃie a Copilului şi constituie un 



490 

 

feed-back privind eficienŃa acestei măsuri de politică 

educaŃională: ce merge bine, unde se întâmpină dificultăŃi, ce 

măsuri de ameliorare se impun pe termen scurt, mediu sau lung. 
 

1.8 Metodologia 
 

� Evaluarea multidisciplinară a copiilor cu autism şi 

intervenŃia centrată pe nevoi personale: logopedică, 

ocupaŃională, kinetoterapie - este foarte importantă evaluarea 

timpurie şi folosirea unei abordări multidisciplinare pentru a plănui 

o intervenŃie adecvată nevoilor de dezvoltare a copilului. 

Literatura de specialitate arată că, odată ce o întârziere în 

dezvoltare este suspectată, cu cât începe mai devreme 

intervenŃia, cu atât cresc şansele de recuperare. Aşteptarea 

poate determina pierderea potenŃialului funcŃional. Fiecare copil 

este unic şi are ritmul său propriu de dezvoltare, însă sunt şi copii 

care au nevoie de un ajutor în plus. 
Este bine cunoscut şi evident faptul că alegerile făcute acum 

şi acŃiunile întreprinse de părinŃi şi de societate în copilăria 
timpurie au o influenŃă mai puternică şi de durată asupra 
progresului individual al copilului şi asupra progresului naŃiunilor 
în sens larg. 

� Pregătirea şi formarea cadrelor didactice şi a 

părinŃilor astfel încât aceştia să devină coterapeuŃi în 

procesul de recuperare. Pregătirea se realizează prin 

organizarea de sesiuni de informare şi pregătire practică, 

utilizându-se ca tehnici principale: studiul de caz, experienŃa 
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personală, jocul de rol şi prezentarea metodelor de lucru practic. 

Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că învăŃarea 

experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide pentru 

adulŃi. 

� Monitorizarea copiilor cu autism – CES – în 

învăŃământul de masă. Procesul de monitorizare presupune 

luarea în calcul a unor indicatori ce fac referire la aspectele 

cantitative – numărul copiilor cu autism – CES integraŃi în 

învăŃământul de masă, numărul unităŃilor integratoare, traseul 

educaŃional al copiilor cu autism – CES, serviciile de sprijin oferite 

copiilor cu autism – CES şi resursele umane şi materiale 

implicate dar şi la aspecte de natură calitativă şi anume: 

- adecvarea serviciilor de sprijin educaŃional 

- colaborarea cadrelor didactice din şcoală cu profesorul de 

sprijin/itinerant 

- participarea copiilor cu autism – CES la activităŃile derulate 

în şcoală şi modalităŃile de organizare a acestora 

- colaborarea şcoală-familie şi gradul de implicare a părinŃilor 

în procesul de recuperare a copilului. 
Monitorizarea se va face prin întocmirea unor rapoarte 

semestriale care vor cuprinde informaŃii oferite de actorii implicaŃi 
în procesul de integrare al copilului cu autism – CES în 
învăŃământul de masă, respectiv: cadre didactice integratoare, 
profesor de sprijin/itinerant, părinŃi şi specialişti. 
 
Echipa multidisciplinară a proiectului este formată din:  
1. coordonator proiect - DGASPC 6 
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2. kinetoterapeut – angajat DGASPC 6 
3. logoped / formator  
4. terapeut ocupaŃional / formator  
5. artist plastic  
6. monitor/supervizor -  
7. psiholog / formator – DGASPC 6 
8. psihopedagog / formator  
9. consilier –  

Voluntari implicaŃi în proiect: părinŃi şi studenŃi la 
Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

Parteneri în proiect: AsociaŃia „Puzzle România”, 
DGASPC sector 6. 
 

Principalele mijloace propuse pentru implementarea 
proiectului  

 Pentru derularea în condiŃii optime a programelor de 
recuperare şi pregătire pentru integrarea copiilor cu autism – CES 
în învăŃământul de masă se va achiziŃiona un număr de 10 banci 
de şcoală şi consumabile specifice pentru fiecare activitate 
descrisă în proiect respectiv: creioane, hârtie, pensule, acuarele, 
bloc de desen, folie laminator, caiete de lucru pentru 
grădiniŃă/şcoală, etc. 
 

1.9 Durata şi planul de acŃiune 
 
   

 Semestrul I Semestrul II Comentarii 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.Amenajarea şi 
dotarea spaŃiului 

 ///            

2.Constituirea echipei 
multidisciplinare 

 ///            

3.Identificarea şi 
pregătirea copiilor cu 
autism cu vârste între 2-

  
 
/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 
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10 ani din sectorul 6 

4.Organizarea 
activităŃilor de 
socializare 

   /// 
/// 

 ///        

5.Organizarea de 
activităŃi cu părinŃii – 
grupuri de suport şi 
educaŃionale, consiliere 
parentală 

 /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///   

6.Pregătirea şi 
desfăşurarea sesiunilor 
de training 

 /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///   

7.Pregătirea voluntarilor 
pentru activităŃile de 
socializare şi pentru 
campaniile de 
sensibilizare. 

  
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 
 

 

8.Specialiştii implicaŃi în 
proiect vor participa la 
cursuri de perfecŃionare 

             

9.Promovarea şi 
prezentarea proiectului. 

 /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///   

10.Monitorizarea 
copiilor cu autism – 
CES – în învăŃământul 
de masă 

 /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///   

11.Pregătirea pentru 
integrare în 
grădiniŃă/şcoală 

 /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///   

12.Program „after 
school” 

 /// /// -- /// /// -- -- /// /// ///   

 
2. REZULTATE AŞTEPTATE 
 
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 

� desfăşurarea unor servicii sociale, consiliere şi formarea 

adulŃilor – părinŃi şi specialişti, care vin în sprijinul recuperării şi 

integrării copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani; 

� un cadru propice pentru desfăşurarea procesului de 

evaluare şi monitorizare a unui plan de intervenŃie specific 

fiecărui copil; 
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� copiii cu cerinŃe educative speciale – autism - vor fi integraŃi 

în învăŃământul de masă fapt ce este în acord cu legislaŃia în 

vigoare; 

� părinŃii copiilor cu autism au devenit coterapeuŃi în procesul 

de recuperare şi integrare a copilului cu autism în învăŃământul 

de masă; 

� creşterea numărului de copii autişti şi copii cu cerinŃe 

educative speciale din sectorul 6 care vor beneficia de servicii de 

specialitate prin derularea unor  programe de terapie cu 

metodologii specifice şi de actualitate; 

� cadrele didactice sunt pregătite să accepte copiii cu autism în 

grădiniŃe şi şcoli, deŃin informaŃii despre copilul cu autism şi 

cunosc metode de lucru necesare includerii copiilor cu autism; 

� existenŃa unui sistem funcŃional privind consilierea, formarea 

şi informarea părinŃilor şi specialiştilor de orice fel care contribuie 

la recuperarea, dezvoltarea şi integrarea copilului cu autism; 

� îmbunătăŃirea imaginii sociale a copilului cu autism; 

� realizarea unui parteneriat între membrii echipei 

multidisciplinare, cadrele didactice integratoare şi cadre didactice 

itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare şi 

integrare a copilului cu autism. 

� programul „after school” privit ca un serviciu deschis către 

comunitate constituie un răspuns la problematica organizării 

programului şi la dificultatea în acordarea sprijinului specializat în 

vederea asigurării continuităŃii şi întăririi educaŃiei formale – să 
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învăŃăm copilul cu autism cum să înveŃe – prin îmbinarea 

elementelor de intervenŃie specifică în autism cu metode 

pedagogice, recspectând cerinŃele curriculei naŃionale. 

� la finalul proiectului educatorii şi consilierii şcolari specializaŃi 

pe problematica copilului cu autism devin o resursă importantă 

pentru comunitatea sectorului 6 ce va susŃine integrarea copiilor 

cu autism. 
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BUGET 
“Şanse la integrare – proiect privind recuperarea şi integrarea 

copiilor cu autism sau cerinŃe educative speciale în învăŃământul 
de masă” 

 
DIRECTOR GENERAL, 

MARIUSLĂCĂTUŞ 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

Nr. 

Crt. 

Titlu de cheltuială Unitate Necesar/lună Luni 

proiect 

ContribuŃia 

DGASPC 6 

(lei) 

I Consumabile  - 400 10 4000 

II Cheltuieli 

specialişti 

    

  

 (logopedie, 

artterapie, 

consilier, psiholog, 

psihopedagog, 

monitor/supervizor) 

 

6 

 

 

 

 

4100 10  

41000 

III Formare 

specialişti 

2 1000 1 1000 

IV AchiziŃionare 

dotări 

10  4000 1 4000 

 Total costuri 

proiect 

   50.000 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311 Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a proiectului 

„Şcoala părinŃilor şi a adolescenŃilor - proiect pentru dezvoltarea 

abilităŃilor parentale ale părinŃilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 

ani” ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 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. 43 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 
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ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanaŃarea în cuantum 

maxim de 5000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti în anul 2012 a proiectului „Şcoala părinŃilor şi a 

adolescenŃilor - proiect pentru dezvoltarea abilităŃilor parentale 

ale părinŃilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani”, 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, 

 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 179 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
la H.C.L. S.6 nr. 179/15.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 

„ŞCOALA PĂRINłILOR ŞI A ADOLESCENłILOR – 
proiect pentru optimizarea şi dezvoltarea  

abilităŃilor parentale ale părinŃilor copiilor cu 
vârste între 11 şi 16 ani” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECTUL  
 
1.1 Titlul „ŞCOALA ADOLESCENłILOR ŞI PĂRINłILOR - 
proiect pentru optimizarea şi dezvoltarea abilităŃilor parentale ale 
părinŃilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani” 
 



500 

 

1.2. Localizare   SECTOR 6 
 
1.3. 1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 
Sector 6 
 

Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de 
la 

DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

5000 lei 5000 lei 100% 
 
1.4 Rezumat 
 

Durata proiectului 10 luni 

Scopul proiectului Reducerea semnificativă a situaŃiilor de 

impas parental şi a dificultăŃilor  

aferente în cadrul relaŃiei părinte-copil, 

în special în situaŃiile copiilor cu deviaŃii 

comportamentale cauzate de 

traversarea perioadei de pubertate, dar 

şi a copiilor cu dificultăŃi de adaptare 

şcolară sau de altă natură. 

Ameliorarea relaŃiei părinte/părinŃi–copii 

şi oferirea acestora din urmă a unui 

cadru adecvat pentru autocunoaştere şi 

autoexprimare. 

 

Parteneri Servicii ale DGASPC sector 6 

Grupul (grupurile) Ńintă Un număr de 20 de persoane selectate 

dupa următoarele criterii : 

- copii cu vârsta cuprinsă între 11- 16 

ani care au dificultăŃi de adaptare 

şcolară, care au dificultăŃi de 
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relaŃionare/comunicare cu părinŃii/ 

reprezentanŃii legali.  

- părinŃi în cuplu mama-tata sau un 

singur membru al acestui cuplu ai 

copiilor mai sus menŃionaŃi ce 

beneficiază de serviciile de specialitate 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 

sau care frecventează una din şcolile 

sectorului 6, alŃii decât beneficiarii 

serviciilor de asistenŃă socială 

Beneficiarii finali copiii şi părinŃii participanŃi la sesiunile 

de formare, respectiv de dezvoltare 

personală 

- familiile acestora (ceilalŃi membri ai 

familiei, care nu participă în mod direct 

în cadrul sesiunilor, familia extinsă); 

- comunitatea locala, prin crearea şi 

perpetuarea unui model de 

comportament parental, respectiv prin 

acŃionarea în mod direct asupra 

adolescenŃilor şi a relaŃiei părinte-copil, 

a căror consecinŃă pe termen lung va fi 

diminuarea fenomenului delincvenŃei 

juvenile cauzat de gestionarea greşită a 

conflictului dintre părinte-copil. 

Rezultatele aşteptate Creşerea gradului de implicare a 

părinŃilor în viaŃa copilului; 

Creşterea nivelului de satisfacŃie atât al 

copiilor cât şi al părinŃilor privind relaŃia 

părinte-copil;  

Creşterea numărului de soluŃii eficiente, 



502 

 

adecvate, identificate de părinŃi în 

gestionarea relaŃiei parinte-copil; 

Scăderea numărului de situaŃii 

conflictuale şi de criză în relaŃia părinte-

copil; 

Scăderea numărului de copii cu abateri 

comportamentale grave 

Principalele activităŃi 1. Promovarea / prezentarea proiectului 
2. Identificarea beneficiarilor copii şi 
părinŃi  
3. Evaluarea nevoilor participanŃilor 
4. AchiziŃionarea materialelor de 
formare şi informare (cărŃi, teste 
psihologice, etc) 
5. Redactarea unui suport şi a unui 
design de curs 
6. AchiziŃionarea consumabilelor (coli 
flipchart, coli scris, markere, etc). 
7. SusŃinerea sesiunilor de formare cu 
copii şi părinŃii  
8. Evaluarea rezultatelor acestor 
sesiuni de formare 
9. Formarea profesională continuă a 
specialiştilor participanŃi în cadrul 
proiectului. 

 
La finalul cursului, fiecare participant părinte va avea cunoştinŃe 
minime despre specificul vârstei 11-15 ani; 
La finalul cursului, fiecare participant părinte va putea identifica 
câte o soluŃie eficientă nonconflictuală pentru minim 3 situaŃii 
problematice în relaŃionarea cu copilul. 
La finalul cursului, fiecare copil participant va putea identifica câte 
o soluŃie eficientă nonconflictuală pentru minim 3 situaŃii 
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problematice în relaŃionarea cu părintele/reprezentantul 
legal/adultul de referinŃă. 
La finalul cursului, fiecare participant va avea abilităŃi minime de 
gestionare a relaŃiei părinte-copil; 
Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 
DGASPC sector 6. 
În cadrul sesiunilor va fi încurajată exprimarea liberă a opiniilor 
tinerilor cu privire la toate subiectele abordate. De asemenea, 
prin metodele utilizate va fi urmărită valorizarea copiilor şi 
dezvoltarea competenŃelor de a face alegeri conştiente şi 
asumate privind viaŃa lor personală. 
 
1.5 Obiective 
 
Obiective generale: 
Creşterea capacităŃii de intervenŃie educativă eficientă a părinŃilor 
pentru copiii lor.  
Dezvoltarea capacităŃilor de autocunoaştere şi responsabilizarea 
privind luarea unor decizii conştiente şi asumate, de către tinerii 
participanŃi.  
Crearea unei reŃele de suport între părinŃi cu sprijinul specialiştilor 
în domeniu pentru stimularea disponibilităŃii şi capacităŃilor de a fi 
un bun părinte. 
Supervizare / formare profesională pentru specialiştii 
D.G.A.S.P.C. Sector 6. 
 
Obiective specifice: 
Organizarea a 4 întâlniri cu grupuri de 8 – 10 părinŃi, care pot 
varia de la o întâlnire la alta, cu durata 4 – 6 ore, în vederea 
dobândirii de către participanŃii adulŃi a unor cunoştinŃe minime cu 
privire la specificul etapei de vârstă prin care trece copilul şi a 
dezvoltării capacităŃii acestora de a identifica a soluŃie eficientă 
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nonconflictuală pentru gestionarea problemelor intervenite în 
relaŃia părinte-copil. 
Organizarea a 4 întâlnirii cu copiii, în vederea dezvoltăŃii 
abilităŃilor de comunicare verbală şi emoŃională, în scopul 
prevenirii conflictelor atât în grupul de prieteni cât şi în familie. 
Organizarea a 2 întâlniri părinŃi-copii. 
Organizarea unui grup de formare / supervizare profesională a 
specialiştilor implicaŃi în proiect. 
 
1.6 Justificare 
„Şcoala AdolescenŃilor şi PărinŃilor” va funcŃiona la nivelul 
DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului sub forma unui pachet de 
servicii pentru părinŃi şi copii, având ca scop principal ameliorarea 
relaŃiei dintre aceştia, cu impact şi asupra comunităŃii, prin 
scăderea gradului de absenteism şi a comportamentelor 
delincvente. Pentru părinŃi, sesiunilor vor oferi cadrul unui grup de 
suport şi de identificare de soluŃii.  
S-a constatat în ultmii ani că tot mai mulŃi părinŃi întâmpină 
dificultăŃi în relaŃia cu copiii, aceasta repercutându-se asupra 
dezvoltării copiilor, asupra adaptării lor şcolare şi a 
performanŃelor. Grupul Ńintă va fi format din 20 părinŃi şi copii care 
beneficiază de servicii în cadrul DGASPC sector 6. Beneficiarii 
indirecŃi vor fi copiii părinŃilor participanŃi şi membri familiilor 
acestora, precum şi comunitatea sectorului 6. Ideea acestui 
proiect pleacă de la faptul că la nivelul DirecŃiei  ProtecŃia 
Copilului apar în mod constant solicitări ale părinŃilor pentru a fi 
sprijiniŃi în a face faŃă dificultăŃilor pe care le întâmpină în relaŃia 
cu proprii copii sau pentru a solicita intervenŃia specialiştilor în 
rezolvarea unor « probleme » pe care le au copiii. Aceste 
solicitări şi demersurile făcute de către serviciile în cauză au 
evidenŃiat faptul că orice intervenŃie, pentru a avea succes, nu 
poate fi facută decât cu implicarea directă şi asumată a părinŃilor. 
Familia reprezintă primul cadru educaŃional din viaŃa copilului şi 
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prezenŃa ei constantă în timp în susŃinerea copilului, îi asigură 
statutul de a fi şi cea mai importantă. De aceea, pentru a putea 
asigura copiilor premise educative valoroase trebuie în primul 
rând ca familia să poată furniza un model valabil si bun. Pe de 
alta parte, societatea actuală are un ritm de schimbare foarte 
alert şi ridică permanent noi provocări atât pentru parinŃi, cât şi 
pentru copii. Uneori poate fi dificil pentru părinŃi, pe lângă 
responsabilităŃile zilnice legate de familie, casă, serviciu, să 
reuşească să-şi redefinească permanent modelele de relaŃionare 
cu copiii lor şi să găsească soluŃii eficiente. Schimbarea rapidă 
din ultimii ani din Romania, a creat o discrepanŃă mare între 
experienŃa trăită de părinŃi în copilărie şi experienŃa trăita de copiii 
lor în societatea actuală. Plecând de la cazuistica întâmpinată în 
cadrul serviciilor oferite de DirecŃia ProtecŃia Copilului sector 6, de 
la opinia cadrelor didactice din şcolile de pe raza sectorului 6, de 
la problemele întâmpinate de copii în gestionarea diferitelor 
probleme cu care se confruntă şi de la faptul ca familia reprezintă 
cel mai important cadru educativ pentru copil, s-a născut 
necesitatea de a oferi un serviciu pentru părinŃi, construit sub 
forma unui grup de suport, informare şi abilitare, care să-i sprijine 
în a identifica soluŃii şi moduri eficiente de educare şi îndrumare a 
copiilor lor. De asemenea, aceste grupuri au şi funcŃia de a 
asigura un cadru în care parinŃii îşi pot împărtaşi experienŃele şi 
de a-şi acorda suport reciproc. Acest proiect intenŃionează şi să 
ducă serviciile oferite de DirecŃiei ProtecŃia Copilului în 
comunitatea sectorului 6 pentru a fi mai aproape de beneficiari 
direcŃi şi de a promova demersurile axate pe prevenire, nu doar 
pe intervenŃia îin caz de urgenŃă. 
 
1.7 Descrierea detaliată a activităŃilor 
 
1. Promovarea proiectului. Aceasta se va realiza atât de către 
specialiştii DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului care întâlnesc în 
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activitatea lor situaŃii în care copiii manifestă comportamente 
delicvente sau în care părinŃii solicită asistenŃă şi de către cadrele 
didactice din şcolile partenere. Totrodată vor fi confecŃionate 
flyere şi afişe. 
2. Identificarea părinŃilor şi copiilor participanŃi. În urma promovării 
proiectului specialiştii DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului vor referi 
copii şi părinŃii pentru a participa la interviul de selecŃie. 
3. Evaluarea nevoilor de formare a copiilor şi părinŃilor. Aceştia 
vor participa la un interviu care va viza calitatea relaŃiei părinte – 
copil, precum şi aspectele problematice de comportament ale 
copilului şi metodele aplicate de părinŃi până la momentul prezent 
pentru depăşirea acestei situaŃii. Pentru această activitate se va 
folosi un chestionar precum şi teste psihologice, acolo unde este 
nevoie. 
4. AchiŃionarea materialelor de formare şi informare. Se vor 
achiziŃiona materiale de formare şi informare (cărŃi, teste 
psihologice, etc.). 

5. Redactarea suportului şi a design-.ului de curs. În urma 

evaluării nevoilor de formare a părinŃilor şi a recomadărilor 

specialiştilor DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului care lucrează cu 

aceştia se vor elabora temele de curs şi desig-ul pentru fiecare 

sesiune de formare, astfel încât acestea să ofere participanŃilor 

un maximum de informaŃii şi situaŃii de învăŃare experienŃială. 
6. AchiziŃionarea consumabilelor. Se va căuta cea mai 
avantajoasă ofertă şi se vor achiziŃiona consumabilele necesare 
desfăşurării activităŃilor din proiect (coli flipchart, markere, coli de 
scris, etc). 
7. SusŃinerea sesiunilor de formare. Tehnicile şi metodele folosite 
vor fi interactive şi vor necesita implicarea activă a părinŃilor. Se 
vor folosi expunerea, jocul de rol, împărtăşirea experienŃelor 
proprii. 
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8. Evaluarea sesiunilor de formare – monitorizarea familie pentru 
a observa cum au fost folosite  abilităŃile dobândite pe parcursul 
sesiunilor de formare.  
9. Formarea profesională continuă a formatorilor / supervizare 
profesională. Fiecare dintre formatori va participa la un work-
shop/ curs de formare profesională continuă, la alegere, astfel 
încât acesta să corespundă temelor abordate în cursul sesiunilor 
de formare. 
 
1.8 Metodologia 
 
Proceduri pentru evaluare internă/externă 
La finalul fiecărei sesiuni de formare fiecare părinte participant va 
completa un chestionar în care va aprecia utilitatea informaŃiilor 
oferite, tehnicile şi metodele folosite pe parcursul sesiunii de 
formare, calitatea formatorilor şi vor putea face observaŃii cu 
privire la ceea ce ar îmbunătăŃii calitatetea serviciilor. 
În sesiunea de follow-up părinŃii participanŃi la sesiunile 
precedente vor evidenŃia care dintre abilităŃile dobândite i-au 
ajutat în gestionarea situaŃiilor problemă din cadrul relaŃiei părinte 
copil şi totodată vor putea solicita informaŃii noi pe acele paliere 
unde au întâmpinat dificultăŃi. 
Din intervenŃiile specialiştilor DirecŃiei protecŃia Copilului în 
situaŃiile în care părinŃii au solicitat ajutor din partea părinŃilor în 
soluŃionarea problemelor copiilor, s-a constatat că pentru 
obŃinerea unor rezulate este nevoie de implicarea familiei în 
aceste demersuri. Astfel, rolul speciliştilor DirecŃiei ProtecŃia 
Copilului este acela de a informa părinŃii cu privire la activităŃile 
din cadrul acesui proiect şi de a oferi acest serviciu 
complementar intervenŃiei lor. 
S-a constat necesitatea implicării cadrelor didactice din şcoli în 
referirea de beneficiar întrucât, copiii petrec o mare parte a 
timpului în şcoală iar aici se pot evidenŃia eventuale 
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comportamente problematice. Totodată cadrele didactice menŃin 
legătura cu părinŃii iar şi s-a constat că aceştia se adresează 
şcolii atunci când întâmpină dificultăŃi în relaŃia părinte - copil. 
Aşadar, rolul şcolilor este acela de a îndruma părinŃii care solicită 
spijin către DirecŃia  ProtecŃia Copilului. 
Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcŃii: 
psiholog, asistent social, medic) 
Principalele echipamente  propuse pentru implementarea 
proiectului (fleep – chart, pixuri, markere, coli fleep – chart, coli 
A4, carioci/creioane, post-it, hârtie xerox, etc. ) 
Mijloace pentru implementarea proiectului – expunere, jocul de 
rol, tehnici proiective, etc.  
 

1.9 Durata şi planul de acŃiune 
 

Nr. 
crt 

ActivitaŃi Semestrul I Semestrul II 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Promovarea proiectului   x x         
2. Identificarea  părinŃilor 

şi copiilor participanŃi 
x x           

3. Evaluarea nevoilor de 
formare 

x x           

4. AchiŃionarea 
materialelor de formare 
şi informare 

  x          

5.  Redactarea supotului 
de curs 

 x x          

6. AchiziŃionarea 
consumabilelor 

  x          

7. SusŃinerea sesiunilor de 
formare 

  x x x    x x x  

8. Evaluarea sesiunilor de 
formare 

     x     x  

9. Formarea profesională 
continuă a formatorilor / 
supervizare 
profesională 

         x x  
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2. REZULTATE AŞTEPTATE 
 
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte scăderea 
incidenŃei situaŃiilor problemă în relaŃia părinte – copil a celor 20 
de participanŃi la sesiunile de formare, dezvoltarea abilităŃilor 
parentale ale opaticipanŃilor, conştientizarea nevoii implicării 
părinŃilor în educaŃia părinŃilor şi crearea unei reŃele de suport 
între specialişti şi părinŃi. 
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BUGET „ŞCOALA PĂRINłILOR ŞI A ADOLESCENłILOR - proiect pentru optimizarea şi dezvoltarea 
abilităŃilor parentale ale părinŃilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani” 

 
 

Şcoala „PărinŃilor şi a adolescenŃilor proiect pentru optimizarea şi dezvoltarea abilităŃilor parentale ale părinŃilor 

copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani ” 

 Tipuri de cheltuieli Cantitatea Lei/Luna Luni Costuri SusŃinere 

DGASPC 

Alte 

surse 

    proiect totale   

1 COSTURI GESTIONARE PROIECT       

        

 Consumabile (coli, pixuri, mape, post-it, cd-

uri) 

 130 10 1300 1300  

        

        

 PROMOVARE        

 - afişe  50  10 200 200  

        

 TOTAL COSTURI GESTIONARE PROIECT 1    1500 1500  

        



511 

 

2 COSTURI FORMARE PERSONAL        

 FORMARE PROFESIONALĂ  5 400 1 2000 2000  

 MATERIALE  DE FORMARE ŞI INFORMARE 

(CĂRłI, TESTE PSIHOLOGICE, ALTE 

MATERIALE) 

  10 1500 1500  

        

 TOTAL COSTURI FORMARE PERSONAL    3500 3500  

        

 TOTAL GESTIONARE PROIECT (1+2) 5000 
 

DIRECTOR GENERAL, 
MARIUS LĂCĂTUŞ 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84. 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a proiectului 

„Tu alegi!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din 

Sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Sociala 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- Prevederile art. 85 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim 

de 18.750 lei de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti în anul 2012 a proiectului „Tu alegi!” ce va fi desfăşurat 

în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6, 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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 180 
Data: 15.12.2011 
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ANEXĂ 
la H.C.L. S.6 nr. 180/15.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tu alegi!” 
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I. PROIECTUL 
1.DESCRIERE 
 

1.1 Titlul : „Tu alegi!” 
 

1.2 Localizare: Bucureşti, sector 6 
 

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 

Sector 6 
 

 Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

RON   18750 RON   18750                  % 

 

1.4 Rezumat 
 
Durata proiectului 12 luni 
Obiectivele 
proiectului 

Prevenirea violenŃei între tineri, în mediul şcolar, între 
profesori, adulŃi şi tineri 

Parteneri Toate cele 6 licee de pe raza sectorului 6 
Grupul (grupurile) 
Ńintă9 

Elevii  claselor a IX-a din liceele sectorului 6 

Beneficiarii finali10 Elevi din liceele de pe raza sectorului 6, profesori şi 
diriginŃi şi părinŃi, comunitatea sectorului 6 

Rezultatele 
aşteptate 

Implicarea directă a tinerilor în prevenirea fenomenului 
violenŃei; 

                                                             
9  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele 

proiectului, la nivelul scopului proiectului. 

10 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, 

la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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Participarea copiilor şi tinerilor în grupurile de 
dezbatere şi la activităŃi sportive şi creative, ca 
alternativă la manifestările agresive sau implicarea în 
grupuri şi situaŃii motivate de violenŃă. 

Principalele 
activităŃi 

SusŃinerea unui număr de 7 teme de discuŃie în câte o 
clasă a IX a, din liceele selectate; 
Organizarea Festivalului „Tu alegi!” care presupune 
concursuri sportive şi ateliere creative, precum şi un 
concurs de proiecte concepute de liceenii implicaŃi în 
proiect. 

 
1.5 Obiective 
 
 Obiectiv general:  
 Abilitarea unui număr de aproximativ 400 de 
adolescenŃi, precum şi alte categorii de beneficiari direcŃi şi 
indirecŃi ai proiectului, pentru identificarea şi investirea 
propriilor resurse în vederea prevenirii violenŃei şi adoptării 
de alternative nonagresive. 
 
 Obiective specifice:  
 
 1) Formarea de atitudini prosociale a liceenilor de clasa a IX-
a prin discuŃiile legate de temele propuse, timp de 7 săptămâni; 

2) Implicarea directă a tinerilor în găsirea unor soluŃii care 
să-i reprezinte şi care să exprime atitudinea lor faŃă de fenomenul 
violenŃei şi susŃinerea acestora în cadrul concursului de proiecte 
„SoluŃiile adolescenŃilor de prevenire a violenŃei”; 
 3) Implicarea activă a copiilor şi tinerilor din comunitate în 
activităŃile creative şi sportive desfăşurate în cadrul Festivalului 
„Tu alegi!” 
 4) Pregătirea şi formarea echipei de specialişti a DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, sector 6 
pentru susŃinerea temelor de discuŃie la clasă. 
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 1.6 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor 
din Sectorul 6  
 
 1.6.1. Care sunt nevoile relevante privind serviciile 
sociale din zona de acŃiune a proiectului dumneavoastră 
 

Conform unor studii realizate de diferite instituŃii (de 
exemplu: SIVECO şi ARDOR) s-a constat că aproximativ 75% 
dintre elevii înscrişi în învăŃământul de masă consideră că în 
şcolile lor există violenŃă. 
Sunt amintite toate formele de violenŃă: 
 -violenŃa între elevii : fizică (loviri, bătăi  între găştile de 
cartier, agresiuni asupra celor mici, reglare de conturi), verbală 
(înjuraturi, jigniri etc), emoŃională (şantaje, umilinŃe, teroare, etc) 
şi sexuale (hărŃuiri, molestări,etc). 
  -violenŃa dinspre şi spre profesori : verbală, emoŃională şi 
fizică. 
  -violenŃa realizată de terŃi: găşti de cartier, copii şi tineri 
care nu învaŃă în şcoala respectivă. 

ViolenŃa în mediul şcolar este un fenomen real în şcolile de 
masă. Odată identificată şi recunoscută aceasta problemă se 
impune realizarea unor programe susŃinute în vederea diminuării 
acestui fenomen. 

Plecând de la acesta problematică, la începutul anului 2007 
a luat naştere proiectul pilot « Tu  alegi ! ». Acest proiect a 
debutat cu un program de cursuri de prevenire a violenŃei în 
şcoală adresate elevilor de clasa a IX-a din Liceul “Marin Preda”. 

Implementarea proiectului a fost un succes şi ca urmare a 
acestuia s-au primit cereri şi din partea altor licee în vederea 
replicării lui. Până în anul 2011 au beneficiat de acest proiect 
liceele “Marin Preda”, “Eugen Lovinescu”, “Grigore Moisil”, 
precum şi colegiile “Elena Cuza”, respectiv P.T.T.R.   
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1.6.2. Descrierea grupului / grupurilor Ńintă şi a 

beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari.  
DirecŃi : elevii din clasa a IX-a din fiecare liceu selecŃionat. 

      IndirecŃi: aproximativ 400 de adolescenŃi şi copii din 
comunitatea sectorului 6, profesorii diriginŃi de la clasele 
implicate în proiect, familiile tinerilor, alŃi membri ai comunităŃii 
din sectorul 6. 
 

1.6.3. Motivele care au stat la baza selectării grupului / 
grupurilor Ńintă şi la identificarea nevoilor sociale şi 
constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la 
nevoile grupului / grupurilor Ńintă şi ale beneficiarilor? 
 
 AdolescenŃii care intră la liceu resimt ca pe o perioadă 
dificilă clasa a IX-a, în contextul în care repartiŃia la liceu se face 
conform distribuirii calculatorului şi nu prin opŃiune personală iar 
ei trebuie să se adapteze la noile cerinŃe şi la un nou colectiv de 
colegi şi profesori. În acelaşi timp vârsta de 14-15 ani marchează 
trecerea la adolescenŃă atunci când schimbările şi crizele 
emoŃionale sunt intense iar în plan valoric, devin importante 
deciziile şi alegerile personale care pot avea impact în viaŃa lor. 
Un astfel de proiect, în această etapă răspunde unor nevoi reale, 
confirmate în experienŃa de până acum, de ghidare, de 
conştientizare  a unor riscuri privind modul de reacŃie sau în cazul 
unor alegeri personale, de formare a unor atitudini proactive şi 
prosociale. Fiind deja în al 5-lea an de desfăşurare a acestui 
proiect, impactul se răsfrânge asupra unei intregi generaŃii de 
liceu, fiind remarcată implicarea elevilor de-a IX-a din anii trecuŃi 
în motivarea noilor echipe sau în realizarea unor materiale de 
lucru folosite în cadrul temelor de la clasă. 
 Lărgirea contextului privind ideea acestui proiect de la 
nivelul clasei de elevi la organizarea unui festival deschis tuturor 
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copiilor şi tinerilor din comunitatea sectorului 6, face vizibile ideile 
adolescenŃilor din grupul Ńintă prin prezentarea ideilor lor în cadrul 
unui concurs de proiecte pe tema prevenirii violenŃei între tineri şi 
motivează participarea unui număr mare de copii şi adolescenŃi în 
activităŃile sportive şi creative ale festivalului, ca alternative la 
exprimarea agresivă. Mesajul este promovat în comunitate prin 
glasul tinerilor şi susŃinut cu entuziasm de rezultatele lor la 
concursuri de fotbal, şah, skate-board, badmington, remi, ateliere 
creative de desen şi modelaj, reprezentaŃii muzicale sau de dans. 
Tinerii nu rămân doar receptorii unui mesaj dar şi purtătorii lui 
direcŃi prin acŃiuni care se pot interioriza ca modele şi principii 
atitudinale.   
 

2 Descrierea detaliată a  activităŃilor 

 
Componenta 1 a proiectului:  
Cursuri de prevenire a violenŃei în şcoli 
 

Cursurile sunt adresate elevilor de liceu din clasa a IX-a şi 
au ca scop abilitarea şi stimularea capacităŃii de prevenire a 
violenŃei în şcoală, între tineri. 

Tematica cursurilor este: 
 Sesiunea I: dedicată prezentării proiectului, identificării 
nevoilor şi aşteptărilor  elevilor, definirea imaginii unui adolescent; 
 Sesiunea II: dedicată modului în care ne alegem prietenii; 
 Sesiunea III: dedicată dedicată violenŃei în şcoală şi între 
tineri  
 Sesiunea  IV : dedicată violenŃei in scoală şi între tineri 
 Sesiunea  V: conştientizării proiectului personal de viaŃă; 
 Sesiunea  VI : dedicată comunicării cu adulŃii; 
 Sesiunea  VII : dedicată relaŃiilor de cuplu; 
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Componenta 2 a proiectului: 
Festivalul “Tu alegi!” de prevenire a violenŃei între 
adolescenŃi 
 

Acest festival îşi propune să implice tinerii din 
comunitatea sectorului 6 în conştientizarea problematicii cu care 
se confrunta şcolile româneşti: violenŃa. Festivalul se va 
desfăşura în luna mai pe parcursul unei zile, în aer liber, într-un 
parc şi va cuprinde mai multe secŃiuni – muzică, pictură, sport – 
toate acestea ca alternative la violenŃă. 

Prima parte a festivalului “Tu alegi!”: Echipele claselor 
implicate în proiect vor pregati un proiect original de prevenire a 
violenŃei în clasa şi şcoala lor şi vor participa la o competiŃie. 

A doua parte a festivalului: pe parcursul zilei de festival  
vor avea loc concursuri sau demonstraŃii pe una din cele trei 
secŃiuni (desene pe asfalt, dans modern, pictură, modelaj şi colaj, 
reprezentaŃii de dans şi muzică, skate board, şah, fotbal, 
bagmington, remi, demonstraŃii de arte marŃiale, free-style etc.) 
 
ActivităŃi administrativ 
- organizatorice 

 
 
Amenajarea locaŃiilor în vederea susŃinerii 
festivalului 

 Realizarea echipei de jurizare 
 Mediatizarea evenimentului, cooptarea unor 

parteneri media 
 Pregătirea premiilor şi a protocolului 
 Cooptarea unor parteneri din societatea civilă 
ActivităŃi educative Realizarea concursurilor 

Premierea 
 Monitorizare şi raportare 

 

Componenta 3 a proiectului:  
Pregătirea şi formarea echipei de specialişti implicată în 
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susŃinerea temelor de discuŃie în liceele şi colegiile selectate 

pentru participarea în acest proiect, prin accesarea unor 
cursuri de specializare şi achiziŃionarea unor materiale 

informative şi instrumente de lucru. 

 
3.1 Metodologia 

 

3.1.1 Metoda de implementare şi motivele pentru 

metodologia propusă 
Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele 

alese sunt prezentate utilizându-se ca metode principale: jocul de 
rol, exemplificarea şi experienŃa personală, lucrul în echipe şi 
discuŃiile, susŃinute prin prezentarea de filmuleŃe realizate cu 
participarea tinerilor implicaŃi în proiect anii trecuŃi, studiilor de 
caz, exerciŃiilor imaginative etc. 

Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că 
învăŃarea experienŃială aduce rezultate mult mai bune şi rapide 
pentru tineri şi adulŃi. 
În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor 
beneficiarilor direcŃi cu privire la toate subiectele abordate. 

Prin metodele utilizate copiii sunt valorizaŃi şi susŃinuŃi în 
acŃiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităŃiilor de alegere cu 
privire la viaŃa lor personală. 

Traineri încurajează pe timpul desfăşurării cursului 
discuŃiile ce implică aprecieri privind performanŃele fiecărui 
participant, dar acestea sunt realizate doar în scop constructiv, 
specific procesului de învăŃare în care se înscriu copiii. 

 

3.1.2 Proceduri pentru evaluare internă/externă 
 
Evaluare internă: Inter-evaluare în cadrul echipei de specialişti 
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Numărul de elevi participanŃi la fiecare sesiune de discuŃii 
Numărul de echipe înscrise în concursul de proiecte concepute 
de liceeni 
Numărul de copii şi tineri participanŃi în cadrul fiecărui concurs 
sportiv şi atelier de creaŃie din cadrul festivalului 
 
Evaluare externă: Fişe de feedback completate de elevi la 
sfârşitul sesiunilor de discuŃii 
                               Chestionare de feedback completate de 
diriginŃii claselor participante în proiect 
 

3.1.3 Descrierea rolului şi participării a diferiŃilor actori 

(parteneri locali, grupuri Ńintă, autorităŃi locale etc.), precum 

şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.  
 
 Liceele selectate pentru a participa la acest proiect au rolul 
de a ne facilita accesul în şcoală şi la orele de dirigenŃie pentru 
clasa a IX-a recomandată pentru proiect, timp de 7 săptămâni, în 
urma semnării unui contract de colaborare. Directorii, diriginŃii sau 
consilierii şcolari se vor implica în sprijinirea elevilor în pregătirea 
proiectului lor iar în ziua de concurs vor desemna un profesor 
care va face parte din juriul concursului de proiecte. 
 

3.1.4 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe 

funcŃii: nu este necesară includerea aici a numelor 

persoanelor). 
Echipa este formată din specialişti (psihologi şi asistenŃi sociali cu 
exprienŃă în lucrul cu grupuri de copii şi în instruire) din cadrul 
DirecŃiei ProtecŃia Copilului. 
3.1.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea 
proiectului (echipamente, instrumente etc.) 
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Retroproiector, laptop, flipchart, filme demonstrative, fişe 
cu studii de caz, fişe de feedback, markere, coli de xerox, 
acuarele, pensule, cretă colorată, mingii, seturi de şah, seturi de 
badmington, seturi de remi, mijloace sonore  etc. 
 

3.2 . Durata şi planul de acŃiune 
 

 Semestrul 1 Semestrul 2 Comenta

rii  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12

2 

 

1. Cursuri 

de 

prevenire a 

violenŃei în 

licee 

  X X X         

2. Organizarea 

şi 

desfăşurar

ea 

Festivalului 

„Tu alegi!” 

      X X X      

3. 

Formarea 

echipei de 

specialişti 

X X            

4. 

Evaluarea 

proiectului  

        X X    

5. 

Diseminarea 

rezultatelor 

          X X  
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4. REZULTATE AŞTEPTATE 
 
4.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 
 
IndicaŃi cum proiectul va îmbunătăŃi situaŃia grupurilor Ńintă / 
beneficiarilor: 
 
Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe componenta 
1 sunt: 

• ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor înŃelege importanŃa 

deciziei personale şi implicaŃiile pe care le aduce fiecare decizie ; 

• ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor înŃelege care sunt 

modalităŃile prin care poŃi să ajungi la succes ; 

• ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor cunoaşte necesitatea 

parcurgerii fiecărei etape în atingerea scopului propus ; 

• ToŃi copiii participanŃi la sesiuni vor avea exerciŃiul unei 

comunicări asertive ; 

• La finalul proiectului se va realiza coeziunea de grup pentru 

fiecare clasă participantă; 

• Implicarea şi gestionarea unei echipe de traineri din cadrul 

DGASPC sector 6. 
 
Rezultatele aşteptate în urma realizării proiectului pe componenta 
2 sunt : 

• La finalul proiectului vom avea un număr mare de tineri ce şi-

au exprimat opinia cu privire al diminuarea violenŃei în şcoală; 
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• La finalul proiectului marea majoritate a membrilor comunităŃii 

din sectorul 6 vor conştientiza amploarea acestui fenomen. 
4.2 Realizări concrete 
 
Aproximativ 180 de elevi de clasa a IX-a vor participa la cele 7 
întâlniri de discuŃii din cadrul proiectului. 
Echipe formate din 5 până la 10 participanŃi vor reprezenta 
fiecare clasa a IX- a din liceele selectate, în concursul de 
proiecte: „SoluŃiile adolescenŃilor de prevenire a violenŃei” 
Festivalul „Tu alegi!” se va desfăşura în luna iunie, în parcul 
Drumul Taberei şi va implica în activităŃi sportive şi artistice un 
număr de aproximativ 300 de copii şi tineri. 
 
4.3 Sustenabilitate   
 

Proiectul „Tu alegi!” se desfăşoară de 4 ani cu implicarea 
unei echipe de specialişti din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, sector 6 , echipă care se 
declară motivată să continue acest proiect şi în anii următori, pe 
componenta 1 a proiectului: susŃinerea cursurilor în licee conform 
unui suport de curs deja existent. ImportanŃa susŃinerii financiare 
intervine în momentul organizării Festivalului „Tu alegi!” pentru 
achiziŃionarea materialelor necesare activităŃilor şi a premiilor.  
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BUGET "TU ALEGI!" 

  Tipul de cheltuieli 
Cantitat
e 

Lei/lun
a Luni Total 

Sustiner
e Alte 

        
proiec
t 

costur
i 

DGASP
C 

surs
e 

                
A  COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI         
                

1 
 Consumabile (coli, flipchart, coli de xerox, mape, 
pixuri etc.)       200 200   

2  Cursuri formare formatori (interni)   6 pers     2.500 2.500   
3  Reviste de specialitate / carti       200 200   
4  Promovare proiect             
  materiale promoŃionale(tricouri) 250     4.000 4.000   

  materiale promoŃionale (afise) 6     60 50   
  TOTAL COSTURI A       6.950 6.950   
                
B COSTURI DE GESTIONARE A FESTIVALULUI         
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1 Costuri organizare (Prezentatorul festivalului)    1 pers     1.000 1.000   
2 Protocol (apa, sucuri, snacks-uri)       1.500 1.500   

3 Consumabile (materiale pentru atelierele de creaŃie)       1.500 1.500   
4 Premii concursuri festival       6.550 6.550   
5 Diplome (hârtie, imprimare) 250     250 250   
6 Sonorizare 1     1.000 1.000   
                

  TOTAL COSTURI B       11.800 11.800   
                
  TOTAL COSTURI (A+B)       18.750 18.750   
                
  SUSłINERE DGASPC             

 
DIRECTOR GENERAL 

MARIUS LĂCĂTUŞ 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84. 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării în anul 2012 a proiectului 

„Tabere de dezvoltare personală” ce va fi desfăşurat în cadrul 

comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Sociala 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea 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. 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) şi n)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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Consiliul Local al Sectorului 6,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în cuantum maxim 

de 18.500 lei de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti în  anul 2012 a proiectului „Tabere de dezvoltare 

personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităŃii locale din 

Sectorul 6, 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, 
 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 181 
Data: 15.12.2011: 
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ANEXĂ 
la H.C.L. S.6 nr. 181/15.12.2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Tabere de dezvoltare personală” 
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I. PROIECTUL 
1.DESCRIERE 
 

1.1 Titlul : Tabere de dezvoltare personală 
 

1.2 Localizare: Bucureşti, sector 6,  
 
Oraş(e), sector ( sectoare), cartier  
 

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC 

Sector 6 
 
 Costul total al 
proiectului 

Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

18500 RON 18500 RON 100 

 

1.4 Rezumat 
 
Durata proiectului Mai-august  2012 
Obiectivele 
proiectului 

Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber 

specific vacanŃei de vară şi de prevenire a 

comportamentelor predelincvente şi delincvente în 

rândul adolescenŃilor pentru un număr de aproximativ 

de 110 copii şi tineri cu posibilităŃi materiale reduse  
Parteneri Centrul de Zi Militari, Centrul de Zi Giuleşti, Şcoala 

157, Şcoala 167, Licee partenere şi Servicii din cadrul 
DGASPC Sector 6  
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Grupul (grupurile) 
Ńintă11 

Copii cu posibilităŃi materiale reduse cu vârste 
cuprinse între 6-14 ani; 
AdolescenŃi cu comportamente predelincvente sau 
nedezirabile social cu vârste cuprinse între 14-18 ani 

Beneficiarii finali12 Copii şi adolescenŃi din comunitatea sectorul 6, în 
special din cartierele Militari şi Giuleşti şi familiile 
acestora, educatorii centrelor de zi, cadrele didactice 
implicate în proiect 

Rezultatele 
aşteptate 

Participarea unui număr de aproximativ 90 de elevi la 
activităŃile taberelor de cartier şi în expediŃii. 
Formarea unor echipe de tineri voluntari (aproximativ 
20 de elevi de liceu şi adolescenŃi beneficiari ai 
Serviciilor de ProtecŃie Socială) care să coordoneze 
activităŃile zilnice pe perioada taberelor de cartier şi să 
organizeze tabăra de voluntari; 
Specializarea educatorilor în domeniul educaŃiei 
nonformale. 

Principalele 
activităŃi 

Recrutarea voluntarilor din cadrul liceelor partenere şi 
Serviciilor DGASPC Sector 6 
Informarea şi înscrierea copiilor în taberele de cartier 
Desfăşurarea unei sesiuni de formare pentru voluntari 
şi educatori  
Desfăşurarea activităŃilor educative şi recreative 
specifice taberelor de cartier 
Organizarea şi desfăşurarea unei tabere de voluntari 
în care vor participa tineri cu probleme de 
comportament selectaŃi ca voluntari 

 
1.5 Obiective 
 

                                                             
11  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele 

proiectului, la nivelul scopului proiectului. 

12 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele 

proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 
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 Obiective generale:  

Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber 

specific vacanŃei de vară şi de prevenire comportamentelor 

predelincvente şi nedezirabile social în rândul minoriilor pentru un 

număr de aproximativ 110 copii şi tineri cu posibilităŃi materiale 

reduse.  

 

Obiective specifice:  

1) Implicarea a 90 de copii în activităŃile educative şi 

recreative  a două tabere de cartier, pe o durată de câte 7 zile, în 

perioada aprilie-iulie 2012, activităŃi specifice de educaŃie non-

formală 

2) Abilitarea unui număr de 25 de educatori şi adolescenŃi 

voluntari în cadrul unei sesiuni de formare.  

3) Reducerea comportamentelor predelincvente  şi 

nedezirabile social în cazul unui număr de 20 de a-dolescenŃi prin 

participarea la o tabără de voluntari timp de aproximativ 5 zile, în 

zona montană, în perioada iulie-august 2012. 
 
1.6 Justificare 
1.6.1.RelevanŃa proiectului faŃă de obiectivele Strategiei 
DGASPC sector 6, Strategia NaŃională ANPDC, Ministerul 
Muncii  
 
1.6.2 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din 
Sectorul 6  
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 Centrele de Zi sunt servicii pentru protecŃia copilului a căror 

misiune este de a preveni abandonul şi instituŃionalizarea prin 

asigurarea pe timpul zilei a unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, 

recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaŃă 

independentă, orientare şcolară pentru copii, cât şi aunor activităŃi 

de sprijin şi consiliere pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali. 

 Toate activităŃile prevăzute în programa centrelor sunt 

destinate exclusiv perioadei şcolare şi include activităŃi auxiliare 

de tip after-school. Tinerii beneficiari ai centrelor sunt aproximativ 

90 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, provenind din 

familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, aflaŃi în situaŃii 

şcolare limită, cu risc de abandon şcolar, lipsiŃi de suport şi 

supraveghere din partea părinŃilor. 

 Creşterea şi educarea copiilor beneficiari ai centrului este o 

nevoie evidentă, permanentă. Procesul de creştere, în special la 

această vârstă este continuu, are loc indiferent de programa 

şcolară. O nnevoie resimŃită a copiilor este aceea de a beneficia 

de activităŃi specifice care să le ofere o alternativă de petrecere a 

timpului liber, pe perioada vacanŃei de vară, în special datorită 

posibilităŃilor materiale reduse. 

 De asemenea, o nevoie exprimată a părinŃilor şi a cadrelor 

didactice ale centrelor este aceea de a creea un cadru propice în 

care achiziŃiile copiilor din timpul şcolii să se consolideze. 

 În acest context, materializându-se sub forma unor tabere 

locale, proiectul propus vine să ofere o continuitate în ceea ce 

priveşte educaŃia, recreerea, socializarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de viaŃă independentă a copiilor beneficiari. În 

acelaşi timp, proiectul vizează îmbunătăŃirea serviciilor centrelor, 
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făcând apel la cadrele didactice şi voluntarii implicaŃi care vor 

beneficia de instruire în acest sens. 

  

 Vizând o problematică specifică, a doua componentă a 

proiectului urmăreşte oferirea de servicii alternative pentru copiii 

şi tinerii care manifestă un comportament predelincvent şi 

delincvent. Tabăra de dezvoltare personală este un program 

premergător intervenŃiilor de tip consiliere sau reabilitare. După 

10 ani de experienŃă în lucrul cu acest tip de beneficiari s-a 

constatat că este necesară o diversificare a serviciilor oferite, în 

sensul adaptării acestora tipologiei beneficiarilor care au un 

potenŃial cognitiv şi emoŃional nevalorificat, o energie pe care şi-o 

canalizează, în lipsa de alte repere, spre fapte nedezirabile 

social.  

Plecând de la aceste premise, de la dificultăŃile 

identificate în demersurile obişnuite cu acest tip de beneficiari, se 

consideră oportună valorificarea potenŃialului creativ-imaginativ al 

acestora prin implicarea lor ca voluntari în cadrul taberelor de 

cartier. De asemenea, pentru consolidarea abilităŃilor individuale 

şi întărirea simŃului de responsabilitate socială cei 20 de tineri 

voluntari se vor implica în procesul de organizare şi desfăşurare a 

activităŃilor specifice unei tabere montane pe o durată de 5 zile.  

1.6.3.Descrierea grupului / grupurilor Ńintă şi a 
beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari.  

 

 Aproximativ 110 de copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani, 

beneficiari ai centrelor de zi dar şi din comunitatea sectorului 6, 
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copii care provin din familii aflate în situaŃii de dificultate psiho-

socio-economică. 

 Aproximativ 20 de adolescenŃi şi tineri cu probleme de 

comportament, beneficiari ai serviciilor de ProtecŃia Copilului, 

care întrunesc criteriile participării în calitate de voluntari pentru 

taberele de cartier şi tabăra de voluntariat ,,AtenŃie! Se 

voluntariază!”. 

 

1.6.4 Motivele care au stat la baza selectării grupului / 

grupurilor Ńintă şi la identificarea nevoilor sociale şi 

constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la 
nevoile grupului / grupurilor Ńintă şi ale beneficiarilor? 

 

 Familiile aflate în situaŃii de dificultate economică şi care au 

nevoie de suport psiho-social sunt supuşi riscului de abandon a 

copiilor şi de neimplicare în parcursul lor educativ. Centrele de Zi 

răspund acestor probleme propunând un program de activităŃi 

educative şi recreative pe timp de zi în scopul susŃinerii copiilor şi 

familiilor acestora. Proiectul tabere de dezvoltare personală 

continuă aceste demersuri prin organizarea a două tabere de 

cartier pe timpul vacanŃei de vară când activităŃile centrelor de zi 

sunt întrerupte. În plus, în cadrul taberelor de cartier, copiii sunt 

implicaŃi în activităŃi de petrecere a timpului liber care să le 

stimuleze creativitatea, oferindu-le repere pentru canalizarea 

energiei în acitivităŃi constructive şi alegerea unui grup de priteni 

care să întrunească aceleaşi criterii. 

 În ceea ce priveşte componenta 2 a proiectului, 

organizarea unei expediŃii, activitatea se adresează tinerilor cu 
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probleme de comportament şi vizează iniŃierea unor activităŃi de 

educaŃie civică şi dezvoltare personală în vederea pregătirii 

copiilor şi a tinerilor, beneficiari ai serviciilor de prevenire sau din 

apartamente sociale pentru a deveni cetăŃeni activi şi responsabili 

în momnetul integrării în societate. 

 

1.7 Descrierea detaliată a  activităŃilor 

 

Prima componentă: Tabere de cartier 
• Recrutarea şi înscrierea voluntarilor-elevi de liceu şi tineri 

beneficiari ai Serviciilor DGASPC Sector 6 

• SusŃinerea unei sesiuni de formare pentru voluntari şi 

educatorii centrelor de zi 

• Informarea şi înscrierea copiilor la activităŃile de tabără 

• AchiziŃionarea materialelor de lucru 

• Desfăşurarea activităŃilor 

• Asigurarea prânzului, gustărilor şi a apei pe durata întregii 

zile de tabără  

• Realizarea jurnalului de tabără 

• Raportarea finală 

 

A doua componentă: Tabăra de voluntari ,,AtenŃie! Se 

voluntariază!” 

 

• Selectarea unui grup de 20 tineri cu probleme de 

comportament din rândul voluntarilor care au participat activ la 

desfăşurarea activităŃilor proiectelor DGASPC Sector 6 

• Alegerea unui loc de desfăşurare în mediul montan şi 
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gestionarea cheltuielilor de transport 

• Desfăşurarea unor activităŃi şi exerciŃii de dezvoltare 

personală, centrate pe schimbarea şi îmbunătăŃirea 

comportamentului, într-un mediu natural, caracterizat de „ruptura” 

de mediul obişnuit al adolescenŃilor, timp de aproximativ 5 zile  

• Evaluarea individualizată privind progresele resimŃite de 

fiecare participant  

• AsistenŃa post-tabără: susŃinerea tinerilor în procesul de 

reinserŃie socială ca persoane responsabile. 

 

1.8 Metodologia 

1.8.1 Metoda de implementare şi motivele pentru 
metodologia propusă 

ActivităŃile specifice taberelor de cartier au la bază metode 

interactive de lucru cu copiii, cum ar fi jocuri de cunoaştere, de 

atenŃie, scenete, jocuri sportive, ateliere creative, organizarea 

unor expoziŃii cu lucrările copiilor, lucrul pe echipe. 

Vor fi folosite materiale didactice diverse iar activităŃile vor fi 

realizate sub coordonarea responsabililor de ateliere, de jocuri, 

activităŃi sportive şi organizatorice. 

Prin intermediul acestor metode se urmăreşte stimularea 

implicării active a copiilor în activităŃi, stimularea imaginaŃiei şi 

creativităŃii, formarea unor deprinderi noi, motivarea pentru lucrul 

în echipă, respectarea regulilor de lucru şi a celorlalŃi participanŃi.  

Voluntarii selectaŃi pentru desfăşurarea activităŃilor specifice 

taberelor de cartier, vor participa la un training iniŃial în care vor fi 

prezentate: legislaŃia privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, metode şi tehnici de comunicare eficientă, misiunea 
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animatorului social, metode şi tehnici de animaŃie socială. În 

vederea obŃinerii unei aderenŃe mai mari din partea tinerilor la 

cerinŃele proiectului, aceştia vor fi implicaŃi în activităŃile 

organizatorice ca responsabili atât de grupe de copii alături de 

educatorii din cadrul Centrelor de zi, cât şi de atelierele şi 

materialele de lucru specifice. 

Pretextul taberei de voluntari creează ocazia unei rupturi de 

mediul în care tinerii au dezvoltat comportamente delincvente şi 

nedezirabile social pentru a-i pune faŃă în faŃă cu provocările 

naturii. Prin metodele utilizate (jocuri de rol, exerciŃii de 

autocunoaştere, implicarea directă în organizarea şi desfăşurarea 

activităŃilor specifice unei tabere montane) tinerii sunt valorizaŃi şi 

susŃinuŃi în acŃiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităŃilor de 

alegere responsabilă cu privire la viaŃa lor personală. Trainerii 

încurajează pe timpul desfăşurării taberei şi în cadrul discuŃiilor 

de grup, temele ce implică aprecieri privind performanŃele şi 

schimbările fiecărui participant, realizate în scop construcutiv. 

 

1.8.2 Proceduri pentru evaluare internă/externă 

 

Evaluare internă: Intervizare în cadrul echipei de proiect 

                            Numărul de participanŃi la activităŃile de tabără 

                            Evaluarea implicării voluntarilor şi educatorilor 

pe parcursul taberelor de cartier 

 

Evaluare externă: Feedback-ul copiilor la finalul taberelor şi al 

expediŃiei 
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                             Întrevedere cu părinŃii privind comportamentul 

copiilor în urma participării la taberele de cartier şi în expediŃie 

                             Jurnalul de tabără 

 

1.8.3 Descrierea rolului şi participării a diferiŃilor actori 
(parteneri locali, grupuri Ńintă, autorităŃi locale etc.), precum 

şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.  

 

Centrele de Zi au rolul de a oferi spaŃiul fizic desfăşurării 

activităŃilor de tabără şi de a promova ideea proiectului. 

Educatorii centrelor se vor implica direct în organizarea şi 

desfăşurarea activităŃilor zilnice pe perioada taberelor. 

Şcolile partenere au rol în a promova proiectul şi oferă spaŃiul 

necesar desfăşurării activităŃilor sportive şi a festivităŃilor de 

încheiere a taberelor. 

Liceele partenere şi Serviciile din cadrul DGASPC Sector 6 

sprijină şi oferă cadrul recrutării voluntarilor necesari desfăşurării 

proiectului. 

 

1.8.4 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe 
funcŃii: nu este necesară includerea aici a numelor 

persoanelor). 

 

coordonator proiect, asistent social 

 Echipa de educatori din cadrul Centrului de Zi Militari şi a 

Centrului de Zi  Giuleşti 

 Echipa de voluntari- elevi ai liceelor partenere şi beneficiari ai 

serviciilor DGASPC Sector 6 
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 Psiholog,asistent social din cadrul DGASPC sector6 

  

1.8.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea 

proiectului (echipamente, instrumente etc.) 

Materiale didactice specifice educaŃiei nonformale (ghid de 

animaŃie, tempera, plastilină, hârtie creponată, glasată, blocuri de 

desen, cretă colorată etc.), echipamente sportive, consumabile, 

etc., echipamente şi materiale de munte. 
 

1.9 . Durata şi planul de acŃiune 
 
 Semestrul 1 Semestrul 2 Comentarii  

  

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.Promovarea  

proiectului 

  X X          

2. Recrutarea     

voluntarilor 

    X X        

3. Sesiunea de 

formare a 

voluntarilor şi 

educatorilor 

      X        

4. Promovarea 

proiectului şi 

înscrierea 

participanŃilor 

    X X X       

5. Desfăşurarea 

taberelor de 

cartier 

     X X       

6. Selectarea 

tinerilor cu 

probleme de 

comportament 

    X X        
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7. Organizarea şi 

desfăşurarea 

expediŃiei 

      X X      

2. REZULTATE AŞTEPTATE 

 

2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 

 

Copiii se vor adapta unui program stabil de tabără, cu reguli 

clare de ordine interioară dar şi referitoare la activităŃile propriu-

zise, acestea devenind repere pentru întărirea unor 

comportamente dezirabile social şi de relaŃionare cu partenerii 

egali dar şi cu adulŃii şi persoanele cu rol de coordonare. 

Tabăra adresată tinerilor cu probleme de comportament nu 

reprezintă un moment de distracŃie, o recompensă, ci are un 

profund sens educativ. Reprezintă o ruptură faŃă de situaŃia 

problematică cu care adolescentul se confruntă, pentru a se 

detaşa de problemele sale  şi a-şi modifica percepŃia pe care o 

are despre el şi despre situaŃia sa-o condişie absolut necesară 

pentru schimbare. 

  

2.2 Realizări concrete 

 

 Taberele de cartier vor reuni anul acesta un număr de 

aproximativ 190 de copii participanŃi, având o situaŃie materială 

precară.  

 Se vor pune bazele unei echipe de voluntari, elevi de liceu 

şi beneficiari ai serviciilor DGASPC Sector 6 motivaŃi pentru 
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activităŃile  în care sunt implicaŃi copiii, devenind resurse umane 

importante pentru susŃinerea demersului educativ chiar şi pe 

durata ciclului şcolar. 

 Educatorii centrelor de zi se vor implica activ în organizarea 

şi desfăşurarea taberelor conştientizând importanŃa educaŃiei 

non-formale în procesul de formare educativă a copilului. 

Participarea în cadrul taberei de voluntari ,,AtenŃie, se 

voluntariază!” îşi propune reducerea comportamentului delincvent 

şi nedezirabil social pentru toŃi tinerii care vor participa în acest 

experiment de intervenŃie colectivă, centrat pe dezvoltare 

personală. 

 

2.3 Sustenabilitate   

 

Proiectul „Tabere de dezvoltare personală” se desfăşoară în 

diferite formate începând de acum 2 ani, cu implicarea unei 

echipe de specialişti din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, sector 6 , echipă care se declară 

motivată să continue acest proiect şi în anii următori, pe 

componenta 1 a proiectului: susŃinerea activităŃilor educative şi 

recreative din Centrele de Zi pe perioada vacanŃei de vară. 

ImportanŃa susŃinerii financiare intervine în momentul 

achiziŃionării materialelor necesare activităŃilor, premiilor, 

alimentelor pe parcursul taberelor precum şi în momentul achitării 

costurilor de transport şi a serviciilor de cazare montană specifice 

taberei de voluntari.  
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Buget "Tabere de dezvoltare personală" 
  Tipul de cheltuieli Cantitate Lei/luna Luni Total Sustinere Alte 
        proiect costuri DGASPC surse 
                

A 
 COSTURI DE GESTIONARE 
TABERE DE CARTIER             

                

1 

 Consumabile (coli, flipchart, 
coli de xerox, mape, pixuri 
etc.)     4 luni 250 250   

2 

 Consumabile activităŃi 
(materiale pentru ateliere, 
echipamente sportive, etc.)     4 luni 2.000 2.000   

4 
 Promovare proiect (afişe, 
fluturaşi, etc)     4 luni 500 500   

5  Asigurare masă şi apă     4 luni 3.000 3.000   
6  Premii     4 luni 2.000 2.000   

7 

 Formarea voluntarilor 
(snacks-uri, mape de curs, 
diplome)     4 luni 800 800   
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  TOTAL COSTURI A       8.500 8.500   

                

B 
COSTURI DE GESTIONARE 
TABARA DE VOLUNTARI             

1  Transport 25 pers.   2 zile 1.500 1.500   

2 Masa+ cazare 25 pers.   
5 nopŃi/6 
zile 8500 8.500   

               

  TOTAL COSTURI B       10.000 10.000 0 
                
  TOTAL COSTURI (A+B)       18.500     
                
  SUSłINERE DGASPC         18500   
 

DIRECTOR GENERAL 
MARIUS LĂCĂTUŞ 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Bogdan Cosmin CuŃurescu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84. 

 

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 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; 

 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, 
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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 

677.699,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 613.830,00 mii lei la 

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

Anexele 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 pe 

anul 2011,  în sumă de 77.046,00 mii lei la cheltuieli şi la venituri în 

sumă de 67.369,00 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde 

Formularul 11/02 cu Anexele 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 

26.307,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 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. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 182 
Data: 15.12.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 
Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84. 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuŃie pe trimestrul al IV-lea ale 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al DirecŃiei Economice. 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul al IV-lea al 

anului 2011, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii pe 

trimestrul al IV-lea al anului 2011, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 
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 Art. 3. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului 

împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul al IV-lea al anului 

2011, conform Anexei  nr. 5. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul al IV-lea al anului 2011, conform 

Anexelor nr.6 şi 7. 

 Art. 5. (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, 

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 
Nr.: 183 
Data: 15.12.2011 
 



551 

 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

A M R S P 

 

Sumar 

 
Decizia nr. 32/22.12.2011 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformitătŃii Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale 

clienŃilor..........................................................................................................................552 

Decizia nr. 33/22.12.2011 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de 

scurgere şi golirea acesteia...........................................................................................560 

Decizia nr.34/22.12.2011 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

Conformitătii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector..............................................................................566 

 

 

 

 

 



552 

 

M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice 

ale clienŃilor 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 - Timpul de răspuns la 

apelurile telefonice ale clienŃilor transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 10065578/06.12.2011 înregistrată 

la AMRSP cu nr. 1042/06.12.2011;  

Având în vedere Referatul nr. 1080/21.12.2011 privind Evaluarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 - Timpul de 

răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) al 

AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
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Luând în considerare Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 

3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005, nr. 40/2006, nr. 38/2007, nr. 

26/2008 şi nr. 24/2009 şi Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

32/2010;  

în temeiul prevederilor art. 2 din HCGMB nr. 339/2009 şi a art. 7, 

literele a) şi b), a art.14.2 şi art. 16, literele a), b) şi f) din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la 

apelurile telefonice ale clienŃilor, prezentată în Anexa, care face 

parte integrantă din prezenta Decizie.  

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor 

informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea prezentei deciziii. 

         

DIRECTOR, 

Adrian CRISTEA 

 

Cabinet individual de avocatură, 

« RADU FLORINEL DUMBRĂVEANU» 

Bucureşti                         

Nr.32/22.12.2011                                  
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Anexa la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.32/22.12.2011 
MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice – AMRSP 
 

CIF 26246549                                            Bd. Regina Elisabeta nr. 41 sector 5 
Cont: RO58TREZ7055028XXX006099 Tel./fax.021.311.21.18;021.311.20.63 
Trezoreria sectorului 5, Bucureşti www.amrsp.ro 

 

 

Către:      S.C. Apa Nova Bucureşti SA 

                   Domnului Director General Bruno ROCHE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu C5  -  Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale 

clienŃilor 

 

Stimate Domnule Director General ROCHE, 

În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 

22.12.2011, urmare analizei Raportului privind Evaluarea 

Continuării ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu C5 – Timpul de 

răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor şi a bazei de date în 

format electronic aferentă perioadei de evaluare, transmis de SC 

Apa Nova Bucureşti SA cu scrisoarea nr. 10065578/06.12.2011, 

înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice cu nr. 1042/06.12.2011, Consiliul Executiv al AMRSP a 

decis Certificarea Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 

– Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor. 

I. InformaŃii prezentate de SC ANB SA 
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Au fost luate în calcul toate apelurile telefonice ale clienŃilor din 

perioada 27.11.2010 – 26.11.2011 tratate până la sfârşitul 

perioadei de evaluare. 

În această perioadă a fost înregistrat un număr de 205.938 apeluri 

telefonice primite, din care 4969 apeluri au fost abandonate de 

către apelanŃi după un interval mediu de aşteptare de 08:41 

secunde şi un număr de 13.855 apeluri au fost preluate după un 

interval de 30 de secunde, cazuri care au fost tratate ca 

neconformităŃi. 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice a fost calculat între 

momentul intrării apelului şi momentul stabilirii legăturii între 

apelant şi Call Center. 

În cuprinsul Raportului privind Evaluarea Continuării ConformităŃii 

pentru Nivelul de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile 

telefonice ale clienŃilor, SC ANB SA a transmis următoarele 

informaŃii, sub forma tabelului rezumativ, privind NS C5: 

 
Nr apeluri 

primite 
Nr. apeluri 

abandonate 
Timp 

mediu de 
răspuns 

(mm.ss.ss) 

Timp de 
răspuns 

NS realizat NSO 
Neconformitate 

cu NSO 
Numeric Numeric Numeric % 

% % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

205.938 
2.762 

00:08:41 
≤ 15 sec 175.777 86,51 50 0 

4.969 ≤ 30 sec 187.084 93,09 75 0 
- > 30 sec 13.885 6,91 25 - 

Ca urmare a evaluării, realizată pe baza elementelor precizate mai 

sus, a rezultat conformitatea NS C5, astfel: 

- 86,51 % faŃa de SO de 50% pentru apelurile telefonice la care s-a 

răspuns în mai puŃin de 15 sec, aşa cum prevede Standardul 

Obiectiv; 
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- 93,09 % faŃă de SO de 75% pentru apelurile telefonice la care s-a 

răspuns în mai puŃin de 30 sec, aşa cum prevede Standardul 

Obiectiv. 

 

II. Verificări efectuate şi evaluare AMRSP 

a)  totalitatea  informaŃiilor 

Din verificarea documentelor prezentate de ANB în cadrul 

raportului privind stadiul realizării Nivelului de Serviciu C5 – Timpul 

de răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor s-a constatat că 

informaŃiile au fost transmise conform Deciziei Consiliului Executiv 

al ARBAC nr. 26/2004, privind aprobarea tabelului rezumativ.  

 

b) verificările efectuate 

În vederea verificării condiŃiilor de evaluare corectă a continuării 

conformităŃii NS C 5, responsabilul cu monitorizarea NS C5 din 

cadrul AMRSP a efectuat mai multe vizite la SC ANB SA şi a 

solicitat documentele specifice NS C5, pentru înregistrările din baza 

de date. 

Din baza de date existentă s-au verificat la sediul ANB – Call 

Center documentele care indică timpul de răspuns la apelurile 

telefonice adresate ANB. 

De asemenea, în data de 19.12.2011 au fost solicitate telefonic SC 

Apa Nova Bucureşti S.A. informaŃii suplimentare. 

 

c) excluderi admisibile  
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Conform Contractului de Concesiune, Excluderile Admisibile 

reprezintă teste, evenimente sau incidente care nu depind de 

voinŃa Concesionarului şi care pot determina o nerespectare sau o 

neconformitate cu Standardele Obiectiv din cadrul Nivelelor de 

Servicii, dacă nu ar fi excluse de la evaluare.  

În cazul NS C5 - Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale 

clienŃilor, apelurile abandonate cu durata mai mică de 15 sec au 

fost considerate ca Excluderi Admisibile. 

 

d) rezultatele evaluarii AMRSP 

Din Raportul SC ANB SA privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii şi din verificările AMRSP pentru evaluarea acestui 

Nivel de Serviciu, s-a constatat că numărul de apeluri telefonice 

primite este de 205.938, din care 4969 apeluri au fost abandonate 

de către apelanŃi după un interval mediu de aşteptare de 08:41 

secunde şi un număr de 13.855 apeluri au fost preluate după un 

interval mai mare de 30 de secunde, cazuri care au fost tratate ca 

neconformităŃi. 

FaŃă de anul anterior se constată o scădere a numărului apelurilor 

telefonice primite. 
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III. Concluzii 

Din Raportul ANB privind stadiul realizării Nivelului de Serviciu C5 - 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor şi din 

verificările AMRSP pentru evaluarea acestui Nivel de Serviciu s-a 

constatat realizarea conformităŃii, astfel:  

- 86,51 % faŃă de SO de 50% pentru apelurile telefonice la care s-a 

răspuns în mai puŃin de 15 sec, aşa cum prevede Standardul 

Obiectiv; 

- 93,09 % faŃă de SO de 75% pentru apelurile telefonice la care s-a 

răspuns în mai puŃin de 30 sec, aşa cum prevede Standardul 

Obiectiv. 

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienŃilor 

va fi transmisă imediat după redactare. 

 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei Consiliului Executiv al 

AMRSP cu privire la aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la 

apelurile telefonice ale clienŃilor a unor informaŃii care contrazic 

datele raportate de către ANB privind perioada de evaluare, va 

putea determina revizuirea Deciziei.   

 

Cu deosebită consideraŃie, 

 

 

Director, 

Adrian CRISTEA 
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 Director Adjunct (Servicii),                                         

Mădălina COLIU 

 

   

 Consultant AMRSP, 

Miltiade CONSTANDACHE 

  

Întocmit, 

Ing. Carmen Nedelcu 

Responsabil monitorizare  

Nivel de Serviciu  C5 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
Bucureşti 

 

A M R S P 
D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei 

guri de scurgere şi golirea acesteia 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 3 – Timpul dintre notificarea 

infundarii unei guri de scurgere si golirea acesteia, transmis la 

AMRSP de S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. la data de 15.12.2010; 

Având în vedere Referatul nr. 1088 / 21.12.2011 privind analizarea 

şi verificarea Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare 

a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) 

al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al 

ARBAC nr. 1/2003, nr. 21/2003, nr. 18/2004, nr. 23/2005, nr. 

1/2007, nr. 1/2008 şi nr. 27/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 15/2009 si nr. 30/2010 ; 
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În temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr.339/2009 şi a art. 7, 

litera a), b), a art. 16, litera a), b),c) şi f) şi art.14.2 din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009; 

 
C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 
Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, prezentată în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor 

informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

 

DIRECTOR, 

Adrian CRISTEA                           

 

Cabinet individual de avocatură, 

« RADU FLORINEL DUMBRĂVEANU» 

 

Bucureşti 

Nr. 33/22.12.2011 
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Anexă la Decizia Consiliului Executiv AMRSP nr.33/22.12.2011 

 
Municipiul Bucureşti 
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice – AMRSP 
 

CIF 26246549                                            Bd. Regina Elisabeta nr. 41 sector 5 
Cont: RO58TREZ7055028XXX006099 Tel./fax.021.311.21.18;021.311.20.63 
Trezoreria sectorului 5, Bucureşti www.amrsp.ro 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Către:     S.C. Apa Nova Bucureşti SA 

                Domnului Director Bruno ROCHE 

 

Scrisoare de Certificare IniŃială a ConformităŃii Nivelului de 

Serviciu B3 – – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de 

scurgere şi golirea acesteia 

 

În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 

22.12.2011, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii, pentru Nivelul de Serviciu B 3 – Timpul 

dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia 

transmis de către SC Apa Nova Bucureşti cu scrisoarea 

nr.10067380/15.12.2011, pentru care Termenul Limită de 

Conformitate este 24.01.2012, termen care s-a decalat datorită 

respingerii ConformităŃii IniŃiale, s-a hotarat “Certificarea Continuării 
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ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia. 

 

Conform Contractului de Concesiune pentru Nivelul de Serviciu B3 

– Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea 

acesteia, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată de 

ARBAC prin Decizia Consiliului Executiv nr.1/2003, evaluarea 

Continuării ConformităŃii se face la intervale de 12 luni de la ultima 

Certificare a ConformităŃii – Decizia Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 30 / 22.12.2010. 

 

În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului AMRSP şi a Deciziilor 

Consiliului Executiv al ARBAC nr. 1/2003, nr. 21/2003, nr. 18/2004, 

nr. 23/2005, nr. 1/2007, nr. 1/2008 şi nr. 27/2008 şi Deciziilor 

Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2009 şi nr. 30/2010, s-au 

hotărât următoarele: 

 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre 

notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, 

având în vedere menŃinerea valorilor NS B3 peste valorile NSO, în 

conformitate cu valorile rezultate din tabelul rezumativ de mai jos : 
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Total cazuri de înfundări guri de scurgere înfundate notificate : 

2126 

(a) Cazuri de înfundări guri de scurgere notificate şi rezolvate : 

- în 24 de ore de la raportare: 2055 

- în 96 de ore de la raportare: 2126 

- în mai mult de 96 de ore de la raportare: 0 

(b) Conformitatea realizată :  

Cazuri de înfundări guri de scurgere notificate şi rezolvate : 

- în 24 de ore de la raportare: 96,66% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 75%; 

- în 96 de ore de la raportare: 100% din incidente faŃă de NSO 

prevazut de Contractul de Concesiune  de 98%; 

 

2.  Excluderi Admisibile  

ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente care să 

constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

 

3.  Concluzii 

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la Continuarea 

ConformităŃii B3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de 

scurgere şi golirea acesteia va fi transmisă imediat după redactare. 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei AMRSP. 
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Cu deosebită consideratie, 

 

Director, 

Adrian CRISTEA 

 

  

   

 Director Adjunct (Servicii),                                         

Mădălina COLIU 

 

   

 Consultant AMRSP, 

Miltiade CONSTANDACHE 

  

Întocmit, 

Ing. Ciprian CĂRNUłA 

Responsabil monitorizare 

Nivel de Serviciu B3 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E S T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor 

Publice 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

Conformitătii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor 

reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor 

reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, 

transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 

15.12.2011; 

Având în vedere Referatul nr. 1089 / 21.12.2011 privind analizarea 

şi verificarea Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare 

a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct (Servicii) 

al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
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Având în vedere prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al 

ARBAC nr. 2/2003, nr. 21/2003, nr. 21/2004, nr. 2/2005, nr. 2/2006, 

nr. 2/2007, nr. 2/2008 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 16/2009 şi nr. 31/2010 ; 

 

În temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr.339/2009 şi a art. 7, 

litera a), b), a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP aprobat 

prin HCGMB nr.339/2009; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector, prezentată în Anexa, care 

face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor 

informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere AMRSP privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR 
Adrian CRISTEA 

                                         Cabinet individual de avocatură 

                                        «RADU FLORINEL DUMBRĂVEANU» 

Bucuresti  

Nr.  34/22.12.2011 
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Anexa la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 34/22.12.2011 

 

 

Municipiul Bucuresti 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice – AMRSP 

 

CIF 26246549                                            Bd. Regina Elisabeta nr. 41 sector 5 
Cont: RO58TREZ7055028XXX006099 Tel./fax.021.311.21.18;021.311.20.63 
Trezoreria sectorului 5, Bucureşti www.amrsp.ro 

 

 

 

 

Către:      S.C. Apa Nova Bucuresti SA 

                   Domnului Director General Bruno ROCHE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector 

 

Stimate Domnule Director General ROCHE, 

 

În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 

22.12.2011, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de 

canal colector transmis de către SC Apa Nova Bucureşti cu 
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scrisoarea nr.10067380/15.12.2011, pentru care Termenul Limită 

de Conformitate este 24.01.2012, Termen care s-a decalat datorită 

respingerii ConformităŃii IniŃiale, s-a hotarat “Certificarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor 

reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector. 

 

Conform Contractului de Concesiune pentru Nivelul de Serviciu  

B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări 

de canal colector, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, certificată 

de ARBAC prin Decizia Consiliului Executiv nr. 2/2003, evaluarea 

Continuării ConformităŃii se face la intervale de 12 luni de la ultima 

Certificare a ConformităŃii – Decizia Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 31/2010. 

 

În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de 

Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului AMRSP şi a Deciziilor 

Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2003, nr. 21/2003, nr.21/2004, 

nr.23/2005, nr.2/2007, nr.2/2008 şi Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 16/2009 şi nr. 31/2010, s-au hotărât următoarele: 

 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea 

apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, 

având în vedere următoarele: 
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Total notificări cu risc de inundare sau extindere inundări: 373, din 

care : 

 - 249 de cazuri din înfundări 

 - 74 de cazuri din prăbuşiri 

Din cele 373 notificări, 91 notificări sunt considerate ca înregistrări 

multiple, rezultind un număr de 282 notificări la care se intervine de 

către concesionar fiind necesară instalarea unui aranjament 

alternativ, din care : 

- 227 de cazuri din înfundări 

- 55 de cazuri din prăbuşiri  

În toate cazurile s-a intervenit cu aranjament alternativ (vidanjare) 

în max. 6 ore de la notificare. 

Conformitatea realizată: 100 %, faŃă de conformitatea prevazută de 

Contractul de Concesiune de 100 %. 

3. Excluderi Admisibile  

ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente care să 

constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

4.  Concluzii 

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la Continuarea 

ConformităŃii B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector va fi transmisă imediat după 

redactare. 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei AMRSP. 
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Cu deosebită consideratie, 

 

Director, 

Adrian CRISTEA 

 

 

  

 Director Adjunct (Servicii),                                         

Madalina COLIU 

 

  

 Consultant AMRSP, 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

 Întocmit, 

Ciprian CARNUTA 

Responsabil monitorizare 

Nivel de Serviciu  B4.3 

 

 

 

 

 

 
 


