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Primăria Municipiului Bucureşti 

 

DISPOZIłIE 

Nr.: 171 din 07.02.2011 

 

privind modificarea DPG nr. 766/2005  

privind interzicerea accesului şi circulaŃiei autovehiculelor în 

zona centrului istoric al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Generale Infrastructură 

şi Servicii Publice; 

 În  temeiul art.63 (5) lit.a şi al art. 68 (1) din Legea 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE : 

 

 Art. l. Articolul 1 al DispoziŃiei Primarului General 

nr.766/2005 privind interzicerea accesului şi circulaŃiei 

autovehiculelor în zona centrului istoric al municipiului Bucureşti 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 "Pentru protejarea Patrimoniului de interes naŃional 

reprezentat de Centrul Istoric al Bucureştiului, se interzic accesul 
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şi circulaŃia tuturor autovehiculelor în zonele cuprinse între 

străzile: 

 a) Calea Victoriei - str. Doamnei - bd.I.C.Brătianu - 

str.Halelor – Splaiul IndependenŃei - Calea Victoriei 

 şi 

 b) Bd. I.C.Brătianu - str.ColŃei - str. G-ral Florescu - Calea 

Moşilor - str.Sfânta Vineri - bd. I.C.Brătianu. 

 

 Art. 2. Celelalte articole ale DPG nr. 766/2005 rămân 

neschimbate. 

 

 Art. 3. DirecŃia de AdministraŃie Publică, DirecŃia Generală 

infrastructură şi Servicii publice şi AdministraŃia Străzilor vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziŃii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul 

Chişinău", în vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes 

public local" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local şi cu 

prevederile art. 4 alin. (1), (2), (5) şi (7) din Normele metodologice 

din data de 19.01.2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local; 

Cu respectarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 307/2003 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a investiŃiei „Artera 
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de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău" - 

municipiul Bucureşti, faza - studiu de fezabilitate; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9) si art. 45 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică 

„Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul Chişinău", 

potrivit planurilor de situaŃie prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi 

B-dul Chişinău", prevăzut la art. 1, expropriator fiind Municipiul 

Bucureşti. 

Art. 3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de 

expropriere, lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale, 

identificaŃi conform evidenŃelor AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale 

Primăriei Sectorului 2, suprafeŃele care urmează a fi expropriate 

şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform 

raportului de evaluare întocmit, cuprinse în anexa nr. 2. 

Art. 4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 
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publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi B-dul 

Chişinău", suma globala estimată a despăgubirilor ce va fi alocată 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, compusă din valorile 

individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 

14.326.221 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 

2. 

Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 se virează în termen de 90 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriatorului pentru lucrarea de 

utilitate publică „Artera de circulaŃie între B-dul Doamna Ghica şi 

B-dul Chişinău" prevăzută la art. 2 în vederea efectuării 

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiŃiile 

legii. 

Art. 6 Regularizarea documentaŃiilor cadastrale se va 

efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuŃie, fără a afecta dispoziŃiile prezentei hotărâri, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 7 Anexele nr. 1, 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 8 Hotărârea C.G.M.B. nr. 217/2007 se abrogă. 

Art. 9.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 

28.02.2011.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 34 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu", în 

vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naŃional, judeŃean şi local şi cu 

prevederile art. 4 alin. 1, 2, 5 şi 7 din Norma Metodologica din 

19.01.2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naŃional, judeŃean şi local; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 

268/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9) şi art. 45 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică 

„Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu", potrivit 

planurilor de situaŃie prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai 

Dudescu", prevăzut la art. 1, expropriator fiind Municipiul 

Bucureşti. 

Art. 3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de 

expropriere, lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale, 

identificaŃi conform evidenŃelor AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti, ale 

Primăriei Sector 3 şi Primăriei Sector 4, suprafeŃele care urmează 

a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită 

conform raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu", 

suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din 

bugetul local, compusă din valorile individuale aferente 

despăgubirilor estimate, în valoare de 35.671.737 lei, conform 

raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 se virează în termen de 90 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont 

bancar deschis pe numele expropriatorului pentru lucrarea de 

utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai 

Dudescu" prevăzută la art. 2 în vederea efectuării despăgubirilor 

în cadrul procedurilor de expropriere, în condiŃiile legii. 

Art. 6 Regularizarea documentaŃiilor cadastrale se va 

efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuŃie, fără a afecta dispoziŃiile prezentei hotărâri, 

cu respectarea reglementarilor în vigoare. 

Art. 7 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 8 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 

28.02.2011. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 35 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Reabilitare şi 

Consolidare Crematoriul Cenuşa" 

 

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 AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 107/27.12.2010; 

în conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea 3, art. 44 din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Reabilitare 

şi Consolidare Crematoriul Cenuşa" prevăzuŃi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr.36 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 36/28.02.2011 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

Servicii de proiectare, execuŃie lucrări şi achiziŃionare dotări pentru 

”REABILITARE ŞI CONSOLIDARE CREMATORIU CENUŞA” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 

4.021.971,00 RON fără TVA 

937.020 EURO fără TVA 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ: 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ: 

2.954.757,00 RON fără TVA                                                                                                                             

8.385 EURO fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

22000,00 RON fără TVA  

51.255 EURO fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 

20.000,00 RON fără TVA 

4.660 EURO fără TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 360.000,00 RON fără TVA 
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CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 83.871,00 EURO fără TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 

295.476,00 RON fără TVA 

68.839 EURO fără TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 28 LUNI 

Curs schimb EURO/RON: 4.2923 lei/euro, din data de 03.12.2010 

EŞALONAREA INVESTIłIEI: 

 PROIECTARE ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ+AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII+ORGANIZARE ŞANTIER 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL INVESTIłIE 

ANUL I 624,000.00 RON - - 624,000.00 fără TVA 
ANUL II 

373,000.00 RON 1,595,601.89 RON - 1,968,601.89 fără TVA 
ANUL III 

90,000.00 RON 1,339,369.11 RON - 1,429.369.11 fără TVA 

 

TOTAL INVESTIłIE: 4,987,243.00 RON Tva inclus 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Extindere Corp 

Administrativ Cimitir Bellu" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 109/27.12.2010; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Extindere 

Corp Administrativ Cimitir Bellu" prevăzuŃi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 37 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 37/2011 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Ai investiŃiei 

Servicii de proiectare, execuŃie lucrări şi achiziŃionare dotări pentru 

”EXTINDERE CORP ADMINISTRATIV CIMITIR BELLU” 

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI: 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 

2.975.250,00 RON fără TVA 

691.970 EURO fără TVA 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ: 

VALOARE CONSTRUCłII+MONTAJ: 

2.529.870,00 RON fără TVA 

588.380 EURO fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

177.090,00 RON fără TVA  

41.190 EURO fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 

25.420,00 RON fără TVA 

5.910 EURO fără TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 47.310,00 RON fără TVA 
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CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 11.000 EURO fără TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 

140.110,00 RON fără TVA 

32.590 EURO fără TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 24 LUNI 

Curs schimb EURO/RON: 4.2923 lei/euro, din data de 03.12.2010 

EŞALONAREA INVESTIłIEI: 

 PROIECTARE ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ+AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII+ORGANIZARE ŞANTIER 

C+M+ 

UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL INVESTIłIE 

ANUL 1 238,488.46 RON 2,206,223.04 RON - 2,444,711.50 fără TVA 
ANUL  2 

26,498.72.00 RON 504,037.31 RON - 530,536.03 fără TVA 

 

TOTAL INVESTIłIE: 3,689,306.93 RON Tva inclus 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Centrului de 

Cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din 

Mogoşoaia - amenajare, restaurare Ansamblul Istoric Mogoşoaia 

- refacere învelitori la obiectivele GheŃărie, Casa de OaspeŃi - 

corp C, turn acces, corp A, corp B, restaurare şi extindere Zonă 

Centrală 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul nr. 83/20.10.2010 al Consiulilui 

Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



26 
 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al Centrului 

de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din 

Mogoşoaia - amenajare, restaurare Ansamblul Istoric Mogoşoaia 

- refacere învelitori ia obiectivele GheŃărie. Casa de OaspeŃi - 

corp C, turn acces, corp A, corp B, restaurare şi extindere Zonă 

Centrală, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va asigura 

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Centrul de Cultură 

Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din Mogoşoaia 

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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 38 
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Anexa la HCGMB nr. 38/28.02.2011 
 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii al Centrului de Cultură Palatele 

Brâncoveneşti de la PorŃile Bucureştiului din Mogoşoaia – 

Amenajare, Restaurare Ansamblul Istoric Mogoşoaia – 

Refacere învelitori la obiectivele GheŃărie, Casa de OaspeŃi – 

corp C, turn acces, corp A, Corp B şi restaurare şi extindere Zonă 

Centrală 

 

• Valoarea totală a investiŃiei 

 

din care C+M 

24.213,141 mii LEI 

(1 € = 4,26 lei) 

17.864,821 mii LEI 

• Durata execuŃiei 36 LUNI 

• Eşalonarea investiŃiei  

o Anul I 6.000,000 mii LEI 

o Anul II 9.000,000 mii LEI 

o Anul III 9.213,141 mii LEI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractului de finanŃare nerambursabilă 

POSDRU/96/6.2/S/60016 între Ministerul Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale, DirecŃia Generală Autoritatea de Management 

pentru Programul OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor 

Umane" şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti în vederea implementării proiectului "Alături de tine" - 

parteneriat pentru integrarea profesională a persoanelor care 

trăiesc cu HIV/SIDA 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării 

acestora, raportul Comisiei cu organizaŃii neguvernamentale şi 

alŃi parteneri sociali şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, ale OrdonanŃei Guvernului 

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

completările ulterioare şi ale OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
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structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu 

modificările şi completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale şi cele 

ale Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea 

Strategiei naŃionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă contractul de finanŃare nerambursabilă 

POSDRU/96/6.2/S/60016 între Ministerul Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale, DirecŃia Generală Autoritatea de Management 

pentru Programul OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor 

Umane" şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti în vederea implementării proiectului "Alături de tine"- 

parteneriat pentru integrarea profesională a persoanelor care 

trăiesc cu HIV/SIDA. 

Art. 2 în perioada de implementare a proiectului (24 luni), 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin bugetul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti va asigura 
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finanŃarea parŃială a acestuia, în cuantum de 955.301,07 lei din 

valoarea totală a proiectului, diferenŃa, în valoare de 

10.152.850,93 lei, urmând a fi suportată prin asistenŃa financiară 

nerambursabilă a Programului OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea 

Resurselor Umane". 

Art. 3 Contractul de finanŃare POSDRU/96/6.2/S/60016, 

propunerea de proiect şi bugetul proiectului, sunt prevăzute în 

anexele nr. 1, 2 şi 3. 

Art. 4 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 39 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea redevenŃei anuale pentru spaŃiile cu destinaŃie 

de cabinete medicale, concesionate în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AchiziŃii - DirecŃia Contracte; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea 

de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaŃii cu 

destinaŃie de cabinete medicale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (3), din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă nivelul redevenŃei anuale pentru spaŃiile 

proprietate privată a statului sau a unităŃilor administrativ-



33 
 

teritoriale cu destinaŃie de cabinete medicale, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 In cazul în care spaŃiul este concesionat către doi 

titulari de cabinet medical, care îl folosesc în regim de tură-

contratură, aceştia vor achita redevenŃa anuală în cotă parte, 

respectiv 1/2 din taxa anuală de concesionare. 

Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 40 
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Anexă la HCGMB nr. 40/2011 

 

Nivelul redevenŃei anuale pentru spaŃii cu destinaŃia de cabinete 

medicale concesionate în conformitate cu prevederile  

H.G.R. NR. 884/2004 

 
Nr. 
Crt. 

ADRESA RedevenŃa 
Euro mp/an 
(SuprafaŃa 

utilă) 
SECTOR 1 

1. I. G. Duca, nr. 10-12 55 
2. Pajura, nr. 13 54 
3. Calea DorobanŃi, nr. 58, lot 2 61 
4. Ion Mihalache, nr. 106 54 

SECTOR 2 
5. Avrig, nr. 9- 19 56 
6. Aleea LunguleŃu, nr. 6 59 
7. Pantelimon, nr. 292, Corp B 50 
8. Vatra Luminoasă, nr. 38-52 56 
9. Ştefan cel Mare, nr. 23 55 
10. Irimicului, nr. 2 51 
11. Iancului, nr. 3 47 
12. Vasile Lascăr, nr. 27 Corp C 38 

SECTOR 3 
13. Nicolae Grigorescu, nr. 41 46 
14. Pictor Tattarescu, nr. 10 58 
15. Stelea Spătaru, nr. 8 46 
16. Calea Victoriei nr. 1-5 62 
17. Calea Dudeşti, nr. 102 - 122 50 

SECTOR 4 
18. Poiana Florilor, nr. 4 64 
19. NaŃiunile Unite nr. 3-5 64 
20. Sos. Giurgiului nr. 173 31 
21. Aleea Râul Sadului nr. 1 50 
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SECTOR 5 
22. Iancu Jianu, nr. 9 51 
23. Eforie, nr. 4-6 64 
24. Rahova Malcoci, nr. 4 51 
25. Panduri, nr. 20B 61 
26. Uranus, nr. 95 27 
27. Calea 13 Septembrie, nr. 207 38 

SECTOR 6 
28. Timişoara, nr. 15 61 
29. Calea Giuleşti, nr. 105 53 
30. Regiei nr. 8 55 
31. DreptăŃii nr. 2 34 
32. Calea Giuleşti 24 
33. Cetatea Histriei, nr. 12 34 

 

 

Notă: Nivelul redevenŃei anuale a fost stabilit în baza rapoartelor 

de evaluare întocmite de experŃi evaluatori în evaluare proprietăŃi 

imobiliare atestaŃi A.N.E.V.A.R., conform acordului cadru nr. 

266/07.10.2010, încheiat de Municipiul Bucureşti cu aceştia. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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; 

Văzând raportul Comisiei economice buget finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2011, pe total şi pe secŃiuni conform anexelor 1.1, 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, astfel: 

 

 



37 
 

BUGET GENERAL ( conform anexei 1.1)  

VENITURI                                                              4.168.929,930 

CHELTUIELI                                                          4.712.784,910 

din care:  
 

1. Bugetul local ( conform anexei1.1.1)1 

VENITURI                                                             3.397.276,000 

CHELTUIELI                                                          3.582.050,382 

2. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral sau 

parŃial din venituri proprii (conform anexei 1.1.2)2 

VENITURI                                                                1.219.210,801 

CHELTUIELI                                                           1.267.666,998 

Din total anexa 1.1.2 

Bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri 

proprii(conform anexei 1.1.3 ) 

VENITURI                                                                        1.714,00 

CHELTUIELI                                                                     1.714,00 
 

4.Bugetul împrumuturilor externe ( conform anexei 1.1.4)3 

CHELTUIELI                                                                 302.023,00 

                                                
1
 DiferenŃa de 193.375.782 mii lei între veniturile şi cheltuielile bugetului local 

reprezintă excedentul anului 2010 de 183.673,00 şi suma rezultată în urma 
introducerii amendamentelor aprobate 
2 DiferenŃa de 48.456,197 mii lei între venituri şi cheltuieli, reprezintă excedentul anului 
2010 înregistrat de spitale de 35.778 mii lei şi suma rezultată în urma introducerii 
amendamentelor aprobate 
3 Suma de 302.023,0 lei sume din credite externe 
NOTA: Reglementările MFP nu clasifică execedentul anilor precedenŃi şi tragerile din 
credite drept venit al anului curent (2011), dar admit folosirea lor ca surse de finanŃare 
a cheltuielilor anului curent (2011) 
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5.Bugetul fondurilor externe nerambursabile (conform anexei 

1.1.5) 

VENITURI                                                                    97.099,00 

CHELTUIELI                                                                97.099,00 

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituŃiilor şi anexele 

corespunzătoare cu detalierea programelor de investiŃii, conform 

anexelor 2.1- 2.40; 

(2) Se aprobă programele de investiŃii cu finanŃare 

de la buget ale Regiei Autonome de DistribuŃie a Energiei 

Termice şi Regiei Autonomă de Transport Bucureşti conform 

anexelor 2.39-2.40; 

(3) Se aproba Fondul de rezervă bugetară în 

suma de 30.000 mii lei. 

Art. 3 Se aprobă utilizarea în anul 2011 a sumei de 

183.673,00 mii lei, din excedentul bugetului local rezultat la 

încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2010, ca sursă de 

finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf. 
art. 48 alin 1 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 41 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 

contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 41/28.02.2011 privind aprobarea bugetului 

propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011, pentru 

următoarele motive: 

 Potrivit art. 43 din OrdonanŃa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale „Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri 

generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente 

de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun 

votului consiliului local în ordinea formulării lor", articol din lege 

coroborat cu articolul 38 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care se referă tot la 

modul de aprobare a amendamentelor. 

 În cazul diferenŃelor sumelor introduse în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti, prin amendamentele formulate, rezultate 

din analiza actului administrativ sub aspectul îndeplinirii condiŃiilor 
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de legalitate, precum şi a procesului-verbal al şedinŃei ordinare 

din data de 28 februarie 2011 redactat în conformitate cu 

înregistrarea efectuată pe bandă magnetică, şi a 

amendamentelor formulate şi aprobate în cadrul şedinŃei - 

diferenŃe stipulate şi în adresa DirecŃiei Buget nr. 

1025/04.03.2011 şi nr. 1119/10.03.2011 - se poate observa că 

acestea nu pot fi corelate. 

 La formularea şi redactarea amendamentelor nu s-a Ńinut 

cont de următoarele articole din Legea nr. 286/2010 privind 

aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2011: 

- Art. 3 .„Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele 

ordonatorilor principali de credite pe surse de finanŃare, iar 

în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, 

articole şi alineate de cheltuieli*1; 

- Art. 6 alin (2): „(2) Se interzice finanŃarea lucrărilor de 

investiŃii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanŃare a 

lucrărilor de investiŃii în continuare, astfel încât să se 

respecte graficele de execuŃie sau termenele de punere în 

funcŃiune [...]" 

 De asemenea, din Legea nr. 27372906 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare nu s-au 

respectat următoarele articole: 

- Art. 39 alin. (5):" AutorităŃile deliberative, [...] adoptă 

proiectul bugetului local după ce acesta a fost votat pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe 

anexe"; 
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- Art. 44 alin. (l): „documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii noi [...] se aprobă de către 

autorităŃile deliberative"; 

- Art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale „obiectivele de investiŃii şi celelalte cheltuieli asimilate 

investiŃiilor se cuprind în programele de investiŃii anuale, 

anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaŃiile 

tehnico-economice respectiv notele de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate 

investiŃiilor au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziŃiilor 

legale". 

 În consecinŃă, hotărârea nr. 41/2011 a fost adoptată cu 

nerespectarea prevederilor legale. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 1 din Hotărârea CGMB nr. 352/2010, 

precum şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcŃii şi regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului 

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; 

Luând în considerare avizul Comisiei Locale de Ordine 

Publică a Municipiului Bucureşti nr. 07/25.02.2011; 

łinând seama de avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici nr. 875748/21.02.2011; 

În baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind poliŃia locală, 

precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1332 /23.12.2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

poliŃiei locale; 

În conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 

284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
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funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 (1) Art.1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 352/2010 se 

modifică, în sensul schimbării denumirii din PoliŃia Locală a 

Municipiului Bucureşti în DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti şi va avea următorul cuprins: 

"Art.1 începând cu data de 01 ianuarie 2011 se aprobă 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti, ca structură de poliŃie locală, instituŃie 

publică cu personalitate juridică de interes local al municipiului 

Bucureşti, prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare a Municipiului 

Bucureşti şi a DirecŃiei InspecŃie şi Control General, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General." 
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(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

352/17.12.2010 se modifică corespunzător Art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă structura organizatorică a DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, cu 

un număr total de 482 de posturi, din care 34 funcŃii publice de 

conducere şi 3 posturi de conducere de natură contractuală, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Numărul total de 482 de posturi al DirecŃiei Generale 

de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, conform art. 

II, păstrează, prin cumulare, numărul total de 389 posturi al 

PoliŃiei Comunitare a Municipiului Bucureşti şi numărul total de 93 

posturi al DirecŃiei InspecŃie şi Control General, alocate prin 

Hotărârile C.G.M.B. nr. 176/2010 şi nr. 174/2010, în aplicarea 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi stabilirea 

unor măsuri financiare. 

Art. 4 Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, corespunzător 

art. II şi art. III, din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 2. 

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti, conform anexei nr. 3. 

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

hotărâre. 
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Art. 7 Personalul angajat al PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti şi personalul DirecŃiei InspecŃie şi Control 

General din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General, se preiau de către DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii. 

Art. 8 (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării 

prezentei hotărâri, în baza evidenŃelor contabile, la data de 

31.01.2011, şi a procesului verbal de inventariere, 

patrimoniul/activul şi pasivul, precum şi drepturile şi 

obligaŃiile/contractele în curs de derulare ale PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti se preiau de către DirecŃia Generală) de 

PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. 

(2) În acelaşi termen, DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti va prelua toate 

documentele/înscrisurile aflate în gestiunea PoliŃiei Comunitare a 

Municipiului Bucureşti DirecŃia-InspecŃie şi Control General, din 

cadrul aparatului de specialita eal Primarului General. 

(3) ComponenŃa Comisiilor de inventariere şi atribuŃiile 

acestora, conform art.72 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, 

se stabilesc prin DispoziŃia Primarului General. 

Art. 9 (1) PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti - 

instituŃie publică de interes local a municipiului Bucureşti îşi 

încetează activitatea şi se desfiinŃează ca persoană juridică la 

data la care atribuŃiile acesteia vor fi preluate de către DirecŃia 

Generală de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti şi 

înfiinŃarea sa ca persoana juridică, în temeiul prezentei hotărâri. 
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(2) Cu aceeaşi dată, DirecŃia InspecŃie şi Control General 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, se 

desfiinŃează. 

Art. 10 (1) Art. 2 (1), precum şi anexele nr. 1, 2 şi 3 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 se modifică în consecinŃă. 

(2) Anexa nr. 1.12 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 176/2010, precum şi orice prevedere 

contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 11 Celelalte prevederi din Hotărârea CGMB nr. 

174/2010 rămân neschimbate. 

Art. 12 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, PoliŃia Comunitară a Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Generală de PoliŃie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 42 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 1 la 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reŃelei 

stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti 

şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice; 

Analizând raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură 

urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu art. 36 alin (2) lit. c), alin. (5), lit. a) şi art. 

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

locală republicată, cu modificările si completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

administrarea reŃelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 

Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005 

se modifică şi se completează conform anexei la prezenta 

hotărâre. 
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Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 

rămân neschimbate. 

Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti, Consiliile Locale ale 

sectoarelor 1 - 6 şi AdministraŃia Străzilor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri 

Prezenta hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data 28.02.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 43 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea Municipiului Bucureşti cu AgenŃia NaŃională de 

ProtecŃia Mediului şi cu Institutul NaŃional de Cercetare 

Dezvoltare pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti în vederea 

derulării Proiectului INFOENVIRON-"Creşterea capacităŃii de 

conştientizare a cetăŃenilor asupra problemelor de Mediu prin 

Informare şi Cunoaştere " 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu şi al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia Management 

Proiecte şi FinanŃări Externe; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul Comisiei 

pentru credite externe, monitorizarea acestora, raportul Comisiei 

pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi asociere cu alte 

autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile cu Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
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şi ale art. 6 şi art. 90 lit. e) din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti cu 

AgenŃia NaŃională de ProtecŃia Mediului şi cu Institutul National 

de Cercetare Dezvoltare pentru ProtecŃia Mediului- Bucureşti în 

vederea derulării Proiectului INFOENVIRON-"Creşterea 

capacităŃii de conştientizare a cetăŃenilor asupra problemelor de 

Mediu prin Informare şi Cunoaştere" cu finanŃare europeană prin 

Programul LIFE+ pilonul Informare şi Comunicare 2010, în 

conformitate cu Acordul de parteneriat prevăzut în anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă cofinanŃarea de la bugetul local al 

Municipiului Bucureşti a Proiectului INFOENVIRON - „Creşterea 

capacităŃii de conştientizare a cetăŃenilor asupra problemelor de 
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Mediu prin Informare şi Cunoaştere " cu suma de 425.000 Euro, 

exclusiv TVA, defalcată pe o perioadă de 24 de luni, începând cu 

luna septembrie 2011. 

Art. 3 Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului 

Bucureşti în valoare de 955.633,60 Euro, din care: 425.000 Euro 

finanŃare nerambursabilă LIFE+, 425.000 Euro cofinanŃare de la 

bugetul local al Municipiului Bucureşti şi 105.633,60 Euro TVA, 

cheltuieli defalcate pe o perioadă de 24 de luni, începând cu luna 

septembrie 2011. 

Art. 4 Se aprobă finanŃarea de la bugetul local al 

Municipiului Bucureşti a TVA-ului aferent proiectului, în condiŃiile 

rambursării ulterioare a TVA aferent costurilor eligibile de la 

bugetul de stat. 

Art. 5 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti a resurselor financiare necesare implementării de 

Municipiul Bucureşti a Proiectului „INFOENVIRO - „Creşterea 

capacităŃii de conştientizare a cetăŃenilor asupra problemelor de 

Mediu prin Informare şi Cunoaştere", în condiŃiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Programul de 

FinanŃare Nerambursabilă pentru mediu LIFE+. 

Art. 6 Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de 

reprezentant legal al Municipiului Bucureşti, să semneze în 
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numele şi pentru Municipiul Bucureşti toate documentele 

necesare asocierii şi derulării proiectului. 

Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 44 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind acceptarea cererii Guvernului României pentru trecerea 

locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Tonitza - 

zona I, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 219), bloc 

ZI.1, sector 4, din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în 

proprietatea publică a statului 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de: 

- Cererea Guvernului României nr. 20/7480/D.N.A. din 

06.05.2009 transmisă Consiliului Local al sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti însoŃită de Nota referitoare la acŃiunile 

necesare pentru modificarea regimului juridic al locuinŃelor pentru 

tineri, destinate închirierii în vederea creării cadrului legal pentru 

vânzarea acestora către titularii contractelor de închiriere; 

- Solicitarea nr. 29180/2010 a Primăriei Sectorului 4; 

- Protocolul de predare-primire încheiat între AgenŃia NaŃională 

pentru LocuinŃe cu nr. de înregistrare 14253/2005 şi Consiliul 

Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti cu nr. de 

înregistrare 28950/10.12.2005; 
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- Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/2007 privind abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 244/2002 referitoare la trecerea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4 a terenului în suprafaŃă de 71.220 

mp., situat în şos. OlteniŃei nr.219, sector 4; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor şi 

ale Hotărârii de Guvern nr. 830/2000 privind transmiterea unui 

teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului 

Apărării NaŃionale în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, destinat construirii de locuinŃe prin AgenŃia 

NaŃională pentru LocuinŃe; 

În baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 

privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9) şi art. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se acceptă cererea Guvernului României privind 

trecerea blocului de locuinŃe ZI.1, situat în sectorul 4, zona I - 

cartier Tonitza, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 219), 

identificat conform anexei nr. 1, din proprietatea publică a 

Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului, în 

vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului 

conform prevederilor legii organice. 

Art. 2 (1) Blocul de locuinŃe ZI.1, situat în sectorul 4, zona I 

- cartier Tonitza, şos. Vitan - Bârzeşti nr. 20 (fostă OlteniŃei nr. 

219) trece din proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în 

proprietatea publică a statului. 

(2) Blocul de locuinŃe prevăzut la art. 2 alin. (1) rămâne în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, în vederea vânzării locuinŃelor către cei în drept, la 

cererea acestora, în condiŃiile legii. 

Art. 3 Terenul aferent blocului de locuinŃe prevăzut la art. 1, 

având elementele de identificare prezentate în anexa nr. 2, trece 

în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, pentru a 

se asigura regimul juridic necesar atribuirii lui către beneficiarii 

locuinŃelor în condiŃiile prevăzute de lege, odată cu vânzarea-

cumpărarea apartamentelor. 

Art. 4 Terenul destinat realizării reŃelelor de utilităŃi şi 

dotărilor tehnico-edilitare, având elementele de identificare 
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prezentate în anexa nr. 3, este în proprietatea publică a 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului 

General al Guvernului României prin grija Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Secretarul General 

al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 45 
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Anexa nr. 1 

La HCGMB nr. 45/28.02.2011 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a blocului de locuinŃe care se transmite din domeniul public al Municipiului Bucureşti în 

domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea 
construcŃiei, adresa 

imobilului 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite 
construcŃia 

Persoana juridică 
la care se transmite 

construcŃia 

Caracteristicile tehnice ale 
construcŃiilor/imobilelor 

1 2 3 4 5 
1 Blocul ZI. 1, zona I-

cartier ToniŃa, şos 
Vitan-Bârzeşti nr. 20 

(fostă OlteniŃei nr. 
219), sector 4 

Municipiul Bucureşti Statul Român Regim de înălŃime P+2E+M 
Aria desfăşurată construită 

=2065,72 mp 
Număr unităŃi locative =24 

Valoarea de inventar  
= 2.596.878,28 RON 

 

 



58 
 

Anexa nr. 2 

La HCGMB nr. 45/28.02.2011 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a terenului ce trece în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 4 Bucureşti 

 

Nr. crt. Adresa terenului Caracteristicile tehnice ale terenului, conform 

planurilor urbanistice aprobate 

1 2 4 

1. şos Vitan-Bârzeşti nr. 20 

(fostă OlteniŃei nr. 219), sector 4 
SuprafaŃa de teren aferentă bl. ZI. 1 = 546,66 mp 

(reprezentând suprafaŃa construită la sol, trotuarul de 

gardă, rampă şi trepte de acces, curte de lumină 
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Anexa nr. 3 

La HCGMB nr. 45/28.02.2011 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a terenului ce trece în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti 

 

Nr. crt. Adresa terenului Caracteristicile tehnice ale terenului, conform planurilor 

urbanistice aprobate 

1 2 4 

1. şos Vitan-Bârzeşti nr. 20 

(fostă OlteniŃei nr. 219), sector 4 
SuprafaŃa de teren = 3677,64 mp din suprafaŃa totală a 

zonei I = 12.673 mp, destinată realizării reŃelelor de 

utilităŃi şi dotărilor tehnico-edilitare 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea unei servituŃi de trecere, cu plată, pe lotul de 

teren în suprafaŃă de 47 mp, proprietatea Municipiului Bucureşti, 

din B-dul Poligrafiei nr. 81, sector 1, în favoarea S.C. Eusma Rom 

Development S.R.L. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, precum şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Patrimoniu; 

 Văzând raportul de specialitate al Comisiei patrimoniu, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 480, art. 617 şi art. 618 

din Cod Civil Român cu modificările şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (3) şi art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 



61 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se declară ca bun din domeniul privat al Municipiului 

Bucureşti lotul de teren în suprafaŃă de 47 mp situat în B-dul 

Poligrafiei nr. 81, sector 1. 

 Art. 2 Se aprobă, conform reglementărilor în vigoare 

constituirea unei servituŃi de trecere cu plată, pe lotul de teren în 

suprafaŃă de 47 mp, proprietatea privată a Municipiului Bucureşti, 

care reprezintă secŃiune din imobilul situat în B-dul Poligrafiei nr. 

81, sector 1, cu numărul cadastral 27498, înscris în Cartea 

Funciară Specială nr. 104838 nedefinitivă, în favoarea imobilelor 

situate în str. Dridu nr. 1B, lot 20/2 şi B-dul Poligrafiei nr. 77, lot 

19/3, sector 1, proprietatea S.C Eusma Rom Development S.R.L. 

 Art.3 Servitutea de trecere cu plată se acordă pentru 

suprafaŃa de 47 mp configurată pe schiŃa din anexă, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Pentru suprafaŃa de teren de 47 mp ce constituie 

servitute de trecere cu plată pe terenul municipalităŃii, 

AdministraŃia Fondului Imobiliar va încheia contract. 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 46 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Tudor Ştefan nr. 17, 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: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 2/28.07.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 94/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3160/198/20.09.2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 941742/09.09.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 10684/ 

09.07.2010; 

- DirecŃia Generală de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană 

- DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 54/17.06.2010; 

 Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

439/21/T/3049/22.04.2010; 
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În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Tudor Ştefan 

nr. 17, sector 1 pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 120 mp 

proprietate persoană fizică. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în 
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subzona L1a - locuinŃe individuale şi colective mici cu maxim P+2 

niveluri situate în afara perimetrelor de protecŃie. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax =45%; 

CUTmax = 1,3 pentru clădiri cu P+2E; Hmax = 10m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe colective. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 70%; CUTmax = 2,2; 

RmaxH = D+P + 1E şi D+P+2E+3R; Hmax = 7m şi 13m. 

 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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 47 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Primăverii nr. 30, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare Urbană - 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: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB : aviz de urbanism nr. 4/4/17.02.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului : aviz nr. 90/2010; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti : aviz nr. 

1066/Z/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2655/159/2010; 

- Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major General: aviz nr. 

D/363/2010; 
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- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia Logistică: aviz de 

principiu nr. 1.107.861/1/23.03.2010; 

- Serviciul Român de lnformaŃii: aviz nr. 58665/2010; 

- Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale: aviz nr. 132195/2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 922003/22/25.06.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

922767/10176/25.06.2010.  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 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 
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Primăverii 

nr. 30, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S=1134,85 mp, teren 

reglementat ce a generat PUZ, proprietate persoane fizice. 

 Conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, terenul care a făcut obiectul 

reglementării se încadrează în Zona protejata nr. 57-Parcelarea 

Jean Monnet. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax=40%; 

CUTmax=2,5; Hmax=13,00 m. 

 CondiŃii de construire aprobate : 

 FuncŃiuni: locuinŃe. 

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

Rmaxh=P+3E-P+4E-P+5E.  

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani . 
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 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 48 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Porumbacu nr. 12, sector 6 

 

 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: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU DU a PMB: aviz de urbanism nr. 18/ 29.09.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 95/ 2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 1354/ 66/ 01.06.2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 868749/ 06.11.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 15995/ 

15.12.2009; 

- DirecŃia Generală Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism: aviz 

de oportunitate nr. 79/27.09.2010; 

- Primăria Sectorului 6 - certificat de urbanism nr. 

1272/98P/19.08.2010 
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 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Porumbacu nr. 

12, sector 6 pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 264,33 mp 

proprietate persoană fizică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în 
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subzona L1a - locuinŃe individuale şi colective mici cu maxim P+2 

niveluri situate în afara perimetrelor de protecŃie. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; 

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

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune: locuinŃe colective. 

 Indicatori urbanistici: POTmax =48%; CUTmax = 2,3; 

RmaxH. = S+P+3E+4R; Hmax. = 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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 49 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Primăverii nr. 55, sector 1 

 

 łinând cont de SentinŃa Civilă nr. 2290/13.09.2010, 

pronunŃată de către Tribunalul Bucureşti - SecŃia a IX-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 

47141/3/CA/2009, definitivă, irevocabilă şi executorie; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 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. 23/1/2/22.07.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 153/2009; 

- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 822/ Z/30.07.2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 3483/2009; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 848381/2009; 
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- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 9827/2009: 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Primăverii 

nr. 55, sector 1 pentru o suprafaŃă S = 331,56 mp. teren 

proprietate persoană juridică. 
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 Prevederi PUZ - zone protejate: terenul care a făcut 

obiectul reglementării PUZ se încadrează în zona protejată 57 - 

Parcelarea Jean Monnet. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 40%; 

CUTmax = 2,5; Hmax = 13 m. 

 Terenul a fost cuprins în PUZ - Zona construită protejată 57 

parcelarea Monnet - modificator - avizat cu aviz de urbanism nr. 

19/1/14/11.05.2007. în planul de reglementări vizat spre 

neschimbare pe amplasament se propunea o construcŃie cu 8 

niveluri. 

 Prezenta documentaŃie preia şi detaliază reglementările 

PUZ - Zona construită protejată nr. 57 - parcelarea Monnet - 

modificator - pentru parcela de la adresa Bd. Primăverii 55. 

 În prezent pe teren se află o construcŃie 2S + P + 6 - 7E 

executată fără a respecta prevederile AutorizaŃiei de Construire 

nr.370/24P/10.05.2004 şi AutorizaŃiei de Construire 

nr.563/55P/08.07.2005. Pentru încălcarea acestora s-a întocmit 

procesul - verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor, 

nr. 170/07.10.2005. în încheierea procesului-verbal este dispusă, 

în termen legal, intrarea în legalitate prin obŃinerea unei alte 

AutorizaŃii de construire. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune: birouri. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 65%; CUTmax = 4,9; 

Rmaxh = 2S + P + 6 -7E; Hmax = 26 m prima cornişa / 30 m a 

doua cornişă. 
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 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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 50 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Dr. Sergiu - str. Dragoslavele, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

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: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 7/6/17.12.2008 - 

R14.04.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 70/2010; 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

15902/611/21.06.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3705/307/29.10.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 929606/23.07.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

8335/01.06.2010; 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dr. Sergiu - str. 

Dragoslavele, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de aprox. 0,6 

ha. din care terenul care a generat PUZ în suprafaŃă totală de 

1700,20 mp., compus din următoarele parcele şi suprafeŃe: 

 a) Str. Dr. Sergiu nr. 15a, 17, 19 - 21, 24 şi 26 - 28 ST = 

1.168,66 mp. proprietăŃi private persoane fizice şi juridice; 
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 b) Str. Dr. Sergiu nr. 15b S = 150 mp. şi fosta Intrare Dr. 

Sergiu S = 381.54 mp. proprietate a Municipiului Bucureşti, 

solicitate spre concesionare. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află 

în subzona CA2 - subzona centrală cu funcŃiuni complexe, cu 

clădiri de înălŃime medie, mare şi cu accente peste 45 metri, cu 

regim de construire continuu sau discontinuu, situate în afara 

zonelor protejate. Zona a fost parŃial detaliată prin PUZ - str. Dr. 

Sergiu nr. 5, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/19.06.2007 

fără a reglementa indicatorii urbanistici ai parcelelor ce fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT max: 70% - pentru 

clădiri P+6 şi peste; max: 60% - pentru clădiri sub P+6; în ambele 

situaŃii cu posibilitatea acoperirii restului curŃii în proporŃie de 75% 

cu clădiri cu max. 2 niveluri (8 metri) pentru activităŃi comerciale, 

săli de spectacole, etc; CUT max: 3.0 - pentru clădiri P+6 şi 

peste; 2.5 - pentru clădiri sub P+6; H max: înălŃimea maximă 

admisibilă este egală cu distanŃa dintre aliniamente. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune: complex servicii medicale. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 63,6%; CUTmax = 4; H 

max. = 43 m; Rhmax. = 2S+P+M+6 - 10E. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 51 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Drumul Sărmaş nr. 76-82, 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: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 1/19.07.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 109/ 

2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3008/ 184/14.10.2010; 

- AdministraŃia NaŃională "Apele Române" - AdministraŃia 

Bazinală de Apă Argeş - Vedea - Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Ilfov - Bucureşti: aviz de gospodărie a apelor nr. 

18/B/22.09.2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 952942/29.10.2010; -

Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 

931692/11649/03.08.2010; 
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În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Drumul 

Sărmaş nr. 76-82, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren studiată 

S=aprox. 10000,00 mp, din care teren reglementat ce a generat 

PUZ, S=505,87 mp, proprietate persoane fizice. 

 Conform Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, 



83 
 

amplasamentul ce face obiectul documentaŃiei de urbanism se 

suprapune unităŃii teritoriale de referinŃă L1a - zonă destinată 

locuinŃelor individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; 

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

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 44,50%; CUTmax =1,3; 

Rmaxh = P+2E- Hmax = 10m. 

 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 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 52 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Şos. Bucureşti -

Târgovişte nr. 10, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃie 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-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 

43/1/10/17.10.2007/R/07.06.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 146/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: 

adresa nr. 871/73/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 837409/ 10.07.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

14370/17.02.2009; 

- DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 38/17.05.2010; 

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de 

urbanism nr. 227/16/B/5286/19.03.2010. 
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 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, 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 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Târgovişte nr. 10, sector 1 pentru o suprafaŃă de teren 

S=72276,16 mp., teren reglementare generat PUZ, aferent 

fostului Cămin pentru Persoane Vârstnice nr. 1, actual Complex 

Comercial de Servicii "Străuleşti", proprietate de stat aflat în 
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administrarea Consiliului Local Sector 1 - DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 Conform PUG-ului Municipiul Bucureşti amplasamentul ce 

face obiectul documentaŃiei de urbanism, se încadrează parŃial în 

Zona L1c - zona destinată locuinŃelor individuale şi colective mici 

şi parŃial în Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având regim de 

construire continuu sau discontinuu . 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: 

 Zona L1c: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E;  

Zona M3: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+4E. 

CondiŃii de construire aprobate:  

FuncŃiuni: centru de îngrijire persoane vârstnice. 

 Indicatori urbanistici: POTmax=20%, CUTmax=1,5; 

RmaxH=P+4E -Hmax=15,00m. 

 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. 
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 Aceasta hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 53 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea valabilităŃii documentaŃiei de urbanism PUZ - 

b-dul Tudor Vladimirescu - str. Odoarei, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

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 documentul emis de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DU a PMB: aviz de urbanism nr. 41/01.11.2010. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 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 

 

 Articol unic: Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate 

a Planului Urbanistic Zonal b-dul. Tudor Vladimirescu - str. 

Odoarei, sector 5 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2006, 

poz. 44, până la aprobarea unor documentaŃii de urbanism care 

vor actualiza sau modifica conŃinutul acesteia 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 54 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea valabilităŃii documentaŃiei de urbanism PUZ - 

Parcul Carol, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

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 documentul emis de: -Comisia Tehnică de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU-DU a PMB: aviz de 

urbanism nr. 35/01.11.2010. 

  În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 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: 

 

 Articol unic: Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate 

a Planului Urbanistic Zonal Parcul Carol, sector 4 aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2006, poz. 25, până la aprobarea 

unor documentaŃii de urbanism care vor actualiza sau modifica 

conŃinutul acesteia. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 55 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea valabilităŃii documentaŃiei de urbanism PUZ - 

Parcul Cişmigiu 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate aş 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 documentul emis de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 34/01.11.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii C.G.M.B. 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 prelungirea perioadei de valabilitate a 

Planului Urbanistic Zonal Parcul Cişmigiu aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 162/2006, poz. 24, până la aprobarea unor 

documentaŃii de urbanism care vor actualiza sau modifica 

conŃinutul 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 56 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind delegarea unui membru al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în calitate de preşedinte al comisiei de 

soluŃionare a întâmpinărilor formulate de proprietarii sau titularii 

altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru 

expropriere, precum şi abrogarea HCGMB nr. 239/2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 33/1994 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9) şi art. 45 

alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se deleagă domnul consilier Deaconescu Ionel 

Cristinel din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
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pentru a face parte din comisia de soluŃionare a întâmpinărilor 

formulate de proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra 

imobilelor în cauză propuse pentru expropriere, în calitate de 

preşedinte al comisiei. 

 Art. 2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 239/30.06.2009 se abrogă. 

 Art. 3 Persoana desemnată şi direcŃiile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 57 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 423/2008 privind 

desemnarea a doi reprezentanŃi ai Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în Comisia de analiză a dosarelor 

solicitanŃilor de spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă 

beneficiari ai Legii nr. 341/2004 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

SpaŃiu Locativ şi cu altă DestinaŃie din cadrul DirecŃiei Generale 

Dezvoltare Urbană; 

 Urmare demisiei domnului Bădulescu Aurelian înregistrată 

la Cabinet Secretar General cu nr. 431/6/17.02.2011 şi la DirecŃia 

AsistenŃă Tehnică şi Juridică cu nr. 685/18.02.2011, din Comisia 

de analiză a dosarelor solicitanŃilor de spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă beneficiari ai Legii nr. 341/2004; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. I Art.1 pct. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 423/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

„ 2. Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel" 

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

423/2008 rămân neschimbate 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi persoana 

desemnată la articolul I vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 58 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenŃei nominale a Comisiei de evaluare 

a ofertelor şi a Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor privind 

concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparŃinând 

domeniului public/privat al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale AchiziŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 13 şi art. 16 alin. (4) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1 Se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de 

evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor, destinate 

construirii, aparŃinând domeniului public/privat al Municipiului 

Bucureşti, conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de 

soluŃionare a contestaŃiilor pentru concesionarea terenurilor 
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destinate construirii, aparŃinând domeniului public/privat al 

Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 DirecŃia Contracte, prin Serviciul Concesionări, din 

cadrul DirecŃiei Generale AchiziŃii va asigura secretariatul 

comisiilor. 

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

hotărâre. 

 Art. 5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 237/2009 precum şi orice alte prevederi contrare se 

abrogă. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi persoanele nominalizate în anexele 1 şi 2 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conf 

art. 48 alin 1 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 59 
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ANEXA NR. 1 

 

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI NR. 59/2011 

 

 ComponenŃa Comisiei de evaluare oferte privind 

concesionarea terenurilor aparŃinând domeniului privat/public al 

Municipiului Bucureşti, destinate construirii, este următoarea: 

 

1. Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU – 

Primar General sau un înlocuitor desemnat 

- Preşedinte 

2. Reprezentant Ministerul FinanŃelor 

Publice 

- Membru 

3.  – reprezentant CGMB - Membru 

4. Daniela MINCU – DirecŃia Generală 

AchiziŃii  sau un înlocuitor desemnat 

- Membru 

5. Solomon  WINGLER – Consilier personal 

sau un înlocuitor desemnat 

- Membru 

6. Andrei CRECI – DirecŃia Juridic sau un 

înlocuitor desemnat 

- Membru 

7. Viviana FALAN -  DirecŃia Juridic sau un 

înlocuitor desemnat 

- Membru 

8. Teodora STOIAN – DirecŃia Generală 

AchiziŃii sau un Înlocuitor desemnat 

- Membru 

9. PRIMAR SECTOR 1-6 sau un înlocuitor 

desemnat 

- Membru 
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ANEXA NR. 2 

 

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI NR. 59/2011 

 

 ComponenŃa Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor privind 

concesionarea terenurilor aparŃinând domeniului privat/public al 

Municipiului Bucureşti, destinate construirii, este următoarea: 

 

1. Adrian IORDACHE – DirecŃia Juridic sau 

un înlocuitor 

desemnat 

- Preşedinte 

2. PRIOTEASA DORU - Reprezentant 

CGMB 

- Membru 

3. Bogdan ŞOŞOACĂ – DirecŃia InvestiŃii 

sau un înlocuitor 

desemnat 

- Membru 
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OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 

contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 59/28.02.2011 privind aprobarea componenŃei 

nominale a Comisiei de evaluare a ofertelor şi a Comisiei de 

soluŃionare a contestaŃiilor privind concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, aparŃinând domeniului 

public/privat al Municipiului Bucureşti, pentru următoarele 

motive: 

 Consiliul General al Municipiului Bucureşti a desemnat în 

Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor privind concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, dar nu a desemnat reprezentant 

în Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea 

terenurilor aparŃinând domeniului public/privat al Municipiului 

Bucureşti destinate construirii, aşa cum reiese din procesul-verbal 

redactat în conformitate cu banda magnetică a şedinŃei ordinare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.02.2011. 

 ComponenŃa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor 

privind concesionarea terenurilor aparŃinând domeniului 

public/privat al Municipiului Bucureşti destinate construirii este 

prezentată în anexa 1 la hotărâre, iar Consiliul General al 
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Municipiului Bucureşti a aprobat prin vot deschis  hotărârea în 

integralitatea acesteia, fără să fi propus şi votat secret 

reprezentantul în această comisie. 

 

   

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni - DirecŃia Apărare ProtecŃie Civilă; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor nr. 132/29.01.2007 pentru 

„aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor", precum şi cu prevederile Legii nr. 

481/08.11.2004 privind protecŃia civilă,republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 

21/15.04.2004 privind Sistemul NaŃional de Management al 

SituaŃiilor de UrgenŃă, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a pct. 8 şi al art. 

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

locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă "Planul de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor al Municipiului Bucureşti pentru anul 2011", conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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 

28.02.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.02.2011 

Nr. 60 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înregistrării DirecŃiei Generale de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Sistemul naŃional electronic 

de plată şi stabilirea modului în care se suportă comisionul 

bancar aferent efectuării plăŃii electronice 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naŃional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar;  
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 Văzând dispoziŃiile Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind Sistemul naŃional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

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

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 înregistrarea DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Sistemul naŃional 

electronic de plată. 

 Art. 2. Se aprobă suportarea de către contribuabilii 

persoane fizice şi persoane fizice autorizate a plăŃii comisionului 

aferent efectuării plăŃii electronice a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar prin intermediul Sistemul naŃional electronic de 

plată. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a 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. 13 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii publice 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 al Municipiului Bucureşti; 

 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; 

 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; 

 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 152/26.07.2010 privind aprobarea modificării 

Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

a Sectorului 1;  

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

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

hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

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, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 14 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de priorităŃi întocmită în baza 

criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de 

prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

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

completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi 

unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinŃei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 21 din  Normele 

Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu 
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modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1275/2000; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii 

locuinŃei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 74/2007 

privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale destinate chiriaşilor 

evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din locuinŃele retrocedate 

foştilor proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind 

Regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi a terenurilor aferente 

acestora, conform legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 216/29.10.2010 privind 

aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de 

prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 

114/1996; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei Sectorului 1 pentru 

analiza solicitărilor şi atribuirea de locuinŃe sociale şi de 

necesitate nr. D/13/18.02.2011; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de priorităŃi valabilă pentru anul în 

curs, ce cuprinde solicitanŃii îndreptăŃiŃi să primească o locuinŃă 

socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se 

au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, 

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

hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 15 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al PoliŃiei 

Locale Sector 1, în sensul transformării unei funcŃii publice 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de Biroul 

Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei 

Locale; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Văzând dispoziŃiile Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1332/2010;  

 În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010; 

 Luând în considerare 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 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 modificarea Statului de funcŃii al PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1, în sensul transformării unei funcŃii publice, 

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

hotărâre.    

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 
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General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 16 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă 

şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului 

General al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanŃilor 

funcŃionarilor publici şi a reprezentanŃilor personalului 

contractual ai PoliŃiei Locale a Sectorului 1 de a semna 

Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de 

muncă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de PoliŃia Locală 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; 

 În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010; 
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 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei 

Locale; 

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

contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

privind statutul funcŃionarilor publici, republicată(2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecŃia 

informaŃiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În baza Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind 

salarizarea personalului din unităŃile bugetare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei 

publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului şi prevenirea 

criminalităŃii stradale; 
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 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României 

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

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;  

 În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului României nr. 

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

personalului din sectorul de apărare naŃională, aprobată prin 

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

ulterioare;  

 łinând cont de OrdonanŃa Guvernului României nr. 6/2007 

privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 

altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a 

legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 

funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 

funcŃionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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;  

 łinând seama de Procesul verbal privind negocierea 

Acordului colectiv de muncă la nivelul PoliŃiei Locale a Sectorului 

1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului 

colectiv de muncă la nivelul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, 

încheiate la data de 16.02.2011; 



123 
 

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

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

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

muncă şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1. 

(2). Se împuterniceşte Directorul General al PoliŃiei Locale 

a Sectorului 1, reprezentanŃii funcŃionarilor publici şi 

reprezentanŃii personalului contractual ai PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1, să semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul 

colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit 

legii. 

 Art. 2. (1). Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale 

Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei 

hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2011, respectiv de la 

data înregistrării la AgenŃia pentru PrestaŃii Sociale a Municipiului 

Bucureşti. 

 (2). La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de 

muncă şi Contractul colectiv de muncă aprobate prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/25.03.2010, modificate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/22.04.2010 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

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

orginale, din care un exemplar pentru AgenŃia pentru PrestaŃii 

Sociale a Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

PoliŃia Locală a Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 17 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenŃei Comisiei 

Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile 

existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a 

Comisiei pentru soluŃionarea contestaŃiilor la examenul de 

atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea 

calităŃii de administrator de imobil 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei 

Locale;  
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 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 230/2007 privind 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând cont de prevederile Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1588/2007; 

 În baza dispoziŃiilor Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1332/2010; 

 În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 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; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenŃei 

Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de 

imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, 

a Comisiei pentru soluŃionarea contestaŃiilor la examenul de 

atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităŃii de 

administrator de imobil; 

 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; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1). Se aprobă modificarea componenŃei Comisiei 

Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile 

existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, 

aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

44/25.02.2008 privind aprobarea componenŃei Comisiei 

Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile 

existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a 

Comisiei pentru soluŃionarea contestaŃiilor la examenul de 

atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităŃii de 

administrator de imobil, după cum urmează: 

 

Preşedinte:  

Marius Cristian ługurel – consilier local sector 1; 

Membri: 

PoliŃist local – Serviciul Proximitate – PetiŃii din cadrul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 

Inspector – Biroul Resurse Umane şi Pregătire 

Profesională din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1;   

Consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios din cadrul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 

Inspector/Consilier – Serviciul Economic din cadrul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1. 
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(2). Se aprobă modificarea componenŃei Comisiei 

Sectorului 1 pentru soluŃionarea contestaŃiilor la examenul de 

atestare a administratorilor de imobile existente pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 1, aprobată prin art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 44/25.02.2008 privind 

aprobarea componenŃei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea 

administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – 

teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluŃionarea 

contestaŃiilor la examenul de atestare şi aprobarea 

Regulamentului privind atestarea calităŃii de administrator de 

imobil, după cum urmează: 

 

Preşedinte:  

Adrian Tănăsescu – consilier local sector 1; 

Membri: 

PoliŃist local – Serviciul Proximitate – PetiŃii din cadrul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 

Inspector – Biroul Resurse Umane şi Pregătire 

Profesională din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1;   

Consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios din cadrul 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 

Inspector/Consilier – Serviciul Economic din cadrul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 rămân nemodificate. 
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  Art. 3. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a 

Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 şi art.2 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 18 

Data: 28.02.2011 
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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 

Complexului MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederilor Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 

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

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale 

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

plătit din fonduri publice; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea Consiliului Local 

Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie 

publică cu personalitate juridică; 

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

”e” şi ”h”, 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 Organigramei Complexului 

MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr. 2A şi 

nr. 2B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Complexului MultifuncŃional 
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Caraiman, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

privind modificarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale Complexului 

MultifuncŃional Caraiman îşi vor înceta aplicabilitatea începând cu 

data prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, 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.: 19 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Complexul MultifuncŃional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, 

pentru perioada martie 2011-februarie 2012 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Directorul Executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 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 prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi 

completată prin OrdonanŃa Guvernului României 86/2004; 
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 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 86/26.04.2005 privind aprobarea 

cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială Sector 1, 

cu asociaŃii şi fundaŃii, în vederea finanŃării şi realizării în comun a 

serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 şi art. 2 

din Hotărârea Guvernului României nr. 1153/2001; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 350/18.11.2004 privind aprobarea implementării 

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

nr. 122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanŃării de 

către Consiliul Local Sector 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului “O Altă 

Şansă”, implementat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în parteneriat cu FundaŃia 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006-februarie 

2007, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanŃării de către 

Consiliul Local Sector 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 a Proiectului “O Altă 

Şansă”, implementat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în parteneriat cu FundaŃia 

Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2007 - februarie 

2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

84/27.03,2008 privind aprobarea continuării finanŃării de către 
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Consiliul Local Sector 1, prin Complexul MultifuncŃional Caraiman 

a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu FundaŃia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2008-februarie 2009 şi ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/03.02.2009 

privind aprobarea continuării finanŃării de către Consiliul Local 

Sector 1, prin Complexul MultifuncŃional Caraiman a Proiectului 

“O Altă Şansă” în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, 

pentru perioada martie 2009-februarie 2010; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea Consiliului Local 

Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie 

publică cu personalitate juridică; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 63/25.03.2010 privind aprobarea continuării 

finanŃării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul 

MultifuncŃional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în 

parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada 

martie 2011-februarie 2012; 

 Luând în considerare solicitarea FundaŃiei Crucea Alb 

Galbenă nr. 1340/07.01.2011, înregistrată la Complexul 

MultifuncŃional Caraiman sub nr. 101/14.01.2011; 

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

lit. “n” şi “q”, coroborate cu 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 SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă continuarea finanŃării de către Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Complexul MultifuncŃional Caraiman, a 

Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu FundaŃia Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2011-februarie 2012. 

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

Complexul MultifuncŃional Caraiman, FundaŃia Crucea Alb 

Galbenă şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 20 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 14/2002  privind aprobarea colaborării Consiliului Local al 

Sectorului 1 cu OrganizaŃia Umanitară Concordia pentru 

derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru 

Tranzit, cu transmiterea folosinŃei gratuite a imobilului situat 

în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

347/2004 

 

 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 pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborării Consiliului 

Local al Sectorului 1 cu OrganizaŃia Umanitară Concordia pentru 

derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru 

Tranzit, cu transmiterea folosinŃei gratuite a imobilului situat în str. 

Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr. 347/18.11.2004 şi nr. 

173/30.05.2008; 

 Având în vedere solicitarea OrganizaŃiei Umanitare 

Concordia, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub 

nr. 14196/01.06.2010, având ca obiect prelungirea Protocolului 

de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 şi OrganizaŃia 

Umanitară Concordia; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. 

”b” şi art. 124 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 şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2002 privind aprobarea 

colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu OrganizaŃia 

Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a Proiectului 

Centrul Social pentru Tranzit, cu transmiterea folosinŃei gratuite a 

imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr. 347/2004, astfel: 
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 Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “durata Proiectului se prelungeşte pentru o perioadă 

de 10 ani de la data prezentei hotărâri” ; 

- după lit.d), art. 3 se introduce lit. e), cu următorul cuprins: 

 “supraînălŃarea cu două etaje a clădirii din B-dul 

Apicultorilor nr. 1”.  

 Art. 2. Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti şi OrganizaŃia Umanitară Concordia vor încheia act 

adiŃional la Protocolul de Colaborare, privitor la modificările şi 

completările din cuprinsul art. 1 din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, Actul AdiŃional la Protocolul de 

Colaborare, în condiŃiile art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, OrganizaŃia Umanitară 

Concordia şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 21 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Ioan 

Maria, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Alexandra” 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul 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; 

 Luând în consideraŃie prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei interne, republicată; 

 łinând cont de dispoziŃiile SentinŃei Civile nr. 

1053/14.09.2009, pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-

a instituit măsura de protecŃie specială plasament la Casa de Tip 

Familial “Alexandra”, pentru copilul Ioan Maria ; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1110/15.10.209, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 
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deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Ioan Maria 

şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de 

minor către Consiliul Local Sector 1;  

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se acordă consimŃământul pentru deplasarea în 

excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Ioan Maria, 

aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Alexandra”, conform 

SentinŃei Civile nr. 1053/14.09.2009, pronunŃată de către 

Tribunalul Bucureşti. 

 Art. 2. 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.: 22 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul 

Paraschiv George, aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif » 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul 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; 

 Luând în consideraŃie prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei interne, republicată; 

 łinând cont de SentinŃa Civilă nr. 1123/19.09.2007, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura 

de protecŃie specială plasament la C.S.S. ,,Sf. Iosif” , pentru 

copilul Paraschiv George ; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 153/04.02.2010, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 
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deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Paraschiv 

George şi  se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti 

faŃă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă consimŃământul  pentru deplasarea în 

excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Paraschiv 

George, aflat în plasament la C.S.S. ,,Sf. Iosif‘’, conform SentinŃei 

Civile nr. 1123/19.09.2007, pronunŃată de către Tribunalul 

Bucureşti. 

 Art. 2. 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.: 23 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru eliberarea 

Certificatului de Naştere de la Starea Civilă Sector 6, pentru 

copilul Bold Tudor, aflat în plasament la Casa de Tip Familial. 

,,Buburuza” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul 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; 

 Luând în consideraŃie prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei interne, republicată; 

 łinând cont de SentinŃa Civilă nr. 421/04.05.2005, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura 

de protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial 

“Buburuza” , pentru copilul Bold Tudor ; 
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 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1255/23.09.2010, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Bold Tudor 

şi  se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de 

minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă consimŃământul pentru eliberarea 

Certificatului de Naştere, pentru copilul Bold Tudor, aflat în 

plasament la Casa de Tip Familial “Buburuza”, conform SentinŃei 

Civile nr. 421/04.05.2005, emise de Tribunalul Bucureşti. 

 

 Art. 2. Se deleagă DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, să ridice Certificatul de Naştere al 

copilului Bold Tudor, fiul lui Necunoscut şi Bold Anişoara, de la 

Serviciul de Stare Civilă Sector 6. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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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.: 24 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Bold 

Tudor, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul 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; 

 Luând în consideraŃie prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei interne, republicată; 

 łinând cont de SentinŃa Civilă nr. 421/04.05.2005, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura 

de protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial 

“Buburuza”, pentru copilul Bold Tudor; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1255/23.09.2010, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 
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deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Bold Tudor 

şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de 

minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se acordă consimŃământul pentru deplasarea în 

excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Bold 

Tudor, aflat în plasament la Casa de Tip Familial “Buburuza”, 

conform SentinŃei Civile nr. 421/04.05.2005, pronunŃată de către 

Tribunalul Bucureşti. 

 Art. 2. 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.: 25 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Udrea 

Carol, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza » şi asistat  

la Casa de Tip Familial “Sf. Constantin”, conform DispoziŃiei 

nr. 1989/14.02.2011, emisă de Directorul General al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul 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; 

 Luând în consideraŃie prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei interne, republicată; 
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 łinând seama de SentinŃa Civilă nr. 415/04.05.2005, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura 

de protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial 

,,Buburuza” , pentru copilul Udrea Carol ; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 65/21.01.2010, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Udrea 

Carol şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti 

faŃă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

 łinând seama de DispoziŃiei nr. 1989/14.02.2011, emisă de 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 ; 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se acordă consimŃământul pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Udrea 

Carol, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza‘’, 

conform SentinŃei Civile nr. 415/04.05.2005, emisă de Tribunalul 

Bucureşti şi asistat la Casa de Tip Familial “Sf. Constantin”, 

conform DispoziŃiei nr. 1989/14.02.2011, emise de Directorul 
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General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi protecŃia 

Copilului Sector 1. 

 Art. 2. 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.: 26 

Data: 28.02.2011 
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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. 4/17.02.2011 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. 18/11/14.09.2010, 

11/22/08.06.2010, 11/23/08.06.2010, 21/3/09.11.2010, 

1/9/18.01.2011, 1/4/18.01.2011, 22/15/07.12.2010, 

21/14/09.11.2010, 2/9/15.02.2011, 2/28/15.02.2011, 

2/26/15.02.2011, 2/30/15.02.2011, 

ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB, Avizele Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   
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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; 

- 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, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
  

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 12 

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.: 27 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea poz.16 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/29.06.2010 privind 

aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenul situat în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, respectiv PUD Str. Ialomicioarei nr. 6 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Arhitectul Şef al Sectorului 1; 

- Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃia 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 
- În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Luând în considerare cererea înregistrată sub nr. 

3119/04.02.2011; 
- În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (1) şi art. 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se revocă poz. 16 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/29.06.2010 privind 

aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pe terenuri situate 

în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, respectiv PUD  Str. 

Ialomicioarei nr. 6. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 28 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea, în primul semestru al 

anului 2011, a Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe 

anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 (anexa nr. 1) şi la nivelul instituŃiei publice 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, respectiv 

Complexul MultifuncŃional Caraiman (anexa nr. 5), 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

218/29.10.2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2) din InstrucŃiunile 

pentru elaborarea planului de ocupare a funcŃiilor publice, 

aprobate prin Ordinul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

nr. 7660/2006  

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Luând în considerare propunerile privind modificarea şi 

completarea planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 

2011, înaintate AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  prin 

adresa înregistrată sub nr. 876775/24.02.2011; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează art. 1 şi Anexa nr. 1 

din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, 

care devine Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, şi va avea 

următorul cuprins: 

   “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, pe anul 2011, conform anexei nr. 1, 
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care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel cum a 

fost modificat şi completat.” 

 Art. 2. Se modifică şi se completează art. 5 şi Anexa nr. 5 

din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, 

care devine Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, şi va avea 

următorul cuprins: 

     “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice pentru instituŃia publică de 

interes local, Complexul MultifuncŃional Caraiman, conform 

anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218 din 29.10. 2010 rămân nemodificate. 

 Art. 4 .Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data  comunicării.  

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional 

Caraiman şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 29 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Juridică şi 

Resurse Umane; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere 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 

atribuŃii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 

competent orientat către cetăŃean şi nevoile acestuia; 

 În acest context dat, pentru încadrarea în fondurile alocate, 

s-a apreciat o regândire a sistemului instituŃional - a aparatului de 

specialitate; 
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 Având în vedere obiectul de activitate al 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, promovarea acestui act este justificată şi de 

faptul că Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale 

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

plătit din fonduri publice; 

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

Statutul funcŃionarilor publici, republicată 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de promovare în clasă a funcŃionarilor publici aprobat prin Ordinul 

Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

1932/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 

06/01/2010. 

 Cu respectarea prevederilor OrdonanŃei de urgenŃa a 

Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare şi a adresei nr. 

adresa nr. 17457/P/13.07.2010 emisă de Prefectul Municipiului 

Bucureşti, 

 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; 
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 Văzând avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

nr. 876774 din 25 februarie 2011,  

 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. 

 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. 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. 5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data comunicării. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcŃii şi 
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Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate  îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare 

a acestei hotărâri. 

 Art. 6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Secretarul Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, 

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.: 30 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Statului de funcŃii al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Juridice si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 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; 

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

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 284/2010– Lege cadru 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

coroborate cu prevederile Legii nr. 285/2010 – Lege privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 157/26.07.2010 privind modificarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 157/26.07.2010 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare si funcŃionare 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 îşi pastrează 

valabilitatea.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 
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Secretariat General AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 31 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acŃiuni şi lucrări de interes 

local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de 

către beneficiarii de ajutor social acordat conform 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

anul 2011 

 

 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 pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
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 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), 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 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acŃiuni şi lucrări de interes local 

pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către 

beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2011, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor presta 

acŃiuni sau lucrări de interes local coordonate de AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul menŃionat 

la art. 1. 

 

 Art. 3. Calculul numărului de ore va fi făcut de către 

responsabilul de caz din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în baza DispoziŃiilor 

Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a 

cuantumului ajutorului social, conform formulei :   
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Cuantumul ajutorului social X 170 

670  

Unde : 

- cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de 

Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

pentru numărul de membri ai familiei beneficiare; 

- 170 reprezintă  numărul mediu de ore aferent salariului de 

bază minim brut pe Ńară garantat în plată; 

- 670 reprezintă  salariul minim brut pe economie.  

  

 Art. 4. AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 are 

obligaŃia:   

 - să repartizeze persoanele pe categorii de activităŃi; la 

repartizarea persoanelor pe categorii de activităŃi, se va Ńine 

seama în măsura posibilităŃilor, de pregătirea profesională a 

acestora, de constituŃia fizică şi de restricŃiile privind capacitatea 

de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale;   

 - să Ńină evidenŃa efectuării orelor prevăzute la art. 28, alin. 

(2), lit. ”a” din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 într-un 

Registru; 

 - să asigure instructajul privind normele de tehnică a 

securităŃii muncii; 

 - să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pe 

data de 25 a fiecărei luni.  
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 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public 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.: 32 

Data: 28.02.2011
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie ale instituŃiilor de 

învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte 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 art. 96, alin. (2) din Legea 

ÎnvăŃământului nr. 1/2011; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 215/23.06.2008 privind validarea mandatelor 

consilierilor aleşi la data de 01.06.2008, precum şi ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/23.06.2008 privind 

constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

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

”j” 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 numirea reprezentanŃilor Consiliului Local 

al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie în unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 242/10.07.2008 privind numirea 

reprezentaŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de 

AdministraŃie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităŃii  instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

persoanele nominalizate la art. 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 33 

Data: 28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităŃii 

de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a 

anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaŃii verzi şi 

trotuare aparŃinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei 

Locale; 
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 łinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităŃilor administrativ-teritoriale, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului României nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei 

publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului şi prevenirea 

criminalităŃii stradale; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 23, alin. (1), lit. ”c” şi alin. (2), lit. ”a” 

– ”c” din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 
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 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând normele Regulamentului de aplicare a OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaŃia 

pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2008; 

 łinând cont de dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local Sector 

1 nr. 416/2008 privind reglementarea activităŃii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii 

de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri 

special amenajate, spaŃii verzi şi trotuare aparŃinând domeniului 

public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti; 

 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: 
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 Art. 1. (1). În cuprinsul hotărârii şi al anexelor sintagma 

„DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1” se 

înlocuieşte cu sintagma „ PoliŃia Locală a Sectorului 1”.  

(2). De asemenea, denumirile de „agenŃ(i) comunitar(i), 

poliŃist(i) comunitar(i)” se înlocuiesc cu cele de „poliŃist(i) 

local(i)”. 

(3). Denumirea de poliŃist local se referă la angajaŃii 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1 cu acest statut din cadrul Consiliului 

Local Sector 1. 

(4). În tot cuprinsul hotărârii şi al anexelor programul de 

eliberări al autovehiculelor se modifică, în sensul că va fi 

zilnic, 24 de ore din 24. Eliberarea autovehiculelor se face de 

către PoliŃia Locală a Sectorului 1 sau în absenŃa acesteia de 

către operatorul economic autorizat. În măsura în care eliberarea 

autovehiculelor se realizează numai şi în prezenŃa operatorului 

economic autorizat, acesta este obligat să întocmească şi să 

pună imediat la dispoziŃia PoliŃiei Locale a Sectorului 1, nota de 

comunicare cu datele de identificare ale persoanei care a condus 

autovehiculul. 

 Art. 2. (1). Art. 4 din Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Întocmirea procesului-verbal de constatare a existenŃei 

vehiculelor respective şi a notei cu bunurile din interiorul acestora 

se face de către poliŃiştii locali din cadrul PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1. ” 
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(2). Art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Întocmirea documentelor pentru declararea vehiculului 

ca fiind fără stăpân sau abandonat se efectuează de către 

poliŃiştii locali din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform 

procedurilor stabilite prin lege. ” 

 Art. 3. Anexele nr. 2A şi nr. 2B la H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se modifică, conform Anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1). Art. 4 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ OperaŃiunile de ridicare a vehiculelor se pot realiza pe 

baza Notei de constatare întocmită de către agentul constatator 

din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră Bucureşti sau de către 

poliŃistul local din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1. ” 

(2). Art. 5 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, 

republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1). După întocmirea Notei de constatare de către 

Brigada de PoliŃie Rutieră sau PoliŃia Locală a Sectorului 1, se va 

completa un proces-verbal de ridicare de către reprezentantul 

operatorului economic, conform ANEXEI nr. 3A la prezentul 

Regulament, care va fi semnată şi de poliŃistul local, participant, 

din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1 şi un martor asistent.  

(2). Procesul-verbal de ridicare va cuprinde în mod 

obligatoriu următoarele menŃiuni: marca, modelul, culoarea şi 

numărul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizica a 
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acestuia. Procesul-verbal de ridicare se va întocmi în 3 

exemplare, autocopiante, culori diferite şi înseriate. Originalul va 

rămâne la reprezentantul operatorului economic, iar celelalte 

două copii ale procesului-verbal de ridicare se vor înmâna 

poliŃistului local şi agentului din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră. 

(3). După completarea Procesului-verbal de ridicare, 

operatorul economic va imortaliza în format digital foto, din 4 

unghiuri diferite, starea vehiculului. La cererea Brigăzii de PoliŃie 

Rutieră sau PoliŃiei Locale a Sectorului 1, operatorul economic 

este obligat să pună la dispoziŃia acestora fotografiile respective.” 

(3). Art. 15 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Modelul Procesul - verbal de ridicare privind fişa 

vehiculului staŃionat neregulamentar, care va fi completată 

de operatorul economic autorizat să efectueze operaŃiunile 

de ridicare, transport şi depozitare se prezintă în Anexa nr. 3 

A la prezentul Regulament. ” 

(4). După art. 15 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se introduce un nou articol, art. 16, cu 

următorul cuprins: 

„ Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în 

cazul faptelor care intră sub incidenŃa prevederilor art. 143 

lit. d) din  Regulamentul de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006, coroborate cu 

dispoziŃiile art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010. ”  
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 Art. 5. Anexa nr. 3A la H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, 

republicată, se modifică conform Anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre.  

 Art. 6. După Anexa nr. 3A a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, 

republicată, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 3B, conform 

Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.  

 Art. 7. Anexele nr. 5A şi 5B la H.C.L. Sector 1 nr. 

416/2008, republicată, se modifică conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 8. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

416/2008, republicată, modificată şi completată prin prezenta 

hotărâre se va republica a doua oară, dându-se textelor o nouă 

renumerotare. 

 Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publică 

prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate.  

 Art. 10. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a 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.: 34 

Data: 28.02.2011 
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Anexa nr. 1  
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 34/28.02.2011 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

„ Anexa nr. 2A la H.C.L. al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008, 
republicată 

 
Municipiul Bucureşti   Seria _____ Nr. _______ 
Consiliul Local Sector 1 
PoliŃia Locală a Sectorului 1 
Serviciul ______________________  
 

NOTĂ DE CONSTATARE 
 
 Încheiată astăzi , 
ziua ________ luna ______________ anul _____ ora ________ 
în Bucureşti, Sector 1 
________________________________poliŃist local din cadrul 
(nume, prenume şi numărul legitimaŃiei) 
 PoliŃiei Locale a Sectorului 1.  
 

 Astăzi, data de mai sus, la orele ______, am fost sesizat de 

domnul/doamna ____________________ din Bucureşti, 

str__________________________nr.______, cu privire la faptul 

că locul de parcare deŃinut cu autorizaŃia nr. 

____________________________ eliberată de AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, a fost ocupat abuziv de conducătorul 

vehiculului, marca________________ , culoarea ___________, 

nr. înmatriculare_________________; 
 
 Deplasându-mă la faŃa locului am constatat următoarele:  
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 Pentru atenŃionarea conducătorului vehiculului menŃionat 

mai sus, am procedat la aplicarea unei somaŃii pe parbriz/în alt 

loc care face posibilă aplicarea, respectiv __________________,  

pentru a elibera spaŃiul ocupat abuziv în termen de 30 de minute 

(treizecideminute), începând cu ora ________; 

 Constatând că termenul din somaŃie nu a fost respectat, 

am procedat la examinarea exterioară a vehiculului având marca, 

culoarea şi nr. de înmatriculare menŃionate mai sus, rezultând 

următoarele: 

• Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

• La faŃa locului s-au efectuat fotografii în format digital, cu 

aparatul marca ______________, din 4 (patru) unghiuri diferite 

(faŃă, spate şi părŃi laterale). 
 
 Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în 
prezenŃa: 
-  __________________________________________________ 
  (nume, prenume, nr. legitimaŃie de serviciu) 
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reprezentant al operatorului economic autorizat, 
__________________________________________________ 

(denumire) 
- ______________________________________________,  

(operator) 
 
martor asistent ________________________________________ 
               (nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.),   
care au /nu au, de făcut obiecŃiuni  cu privire la cele consemnate  
mai  sus) 
___________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 FaŃă de cele constatate, 

 
DISPUN: 

 
 Eliberarea domeniului public, ocupat abuziv de vehiculul cu 
nr. de înmatriculare_____________marca_____________, 
culoare_________ prin ridicarea acestuia de către 
_________________________________________  prin delegat  

(operator economic autorizat) 
__________________________________________________ 

(nume, prenume şi nr. legitimaŃiei de serviciu) 
cu mijlocul de transport nr. ________________, marca 
___________________. 

 
   Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) 
exemplare, din care originalul pentru PoliŃia Locală a Sectorului 1, 
iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului economic 
autorizat. 

 
Agent constatator   
……………………… 

Martor asistent        
……………………… 

Reprezentant 
Operator economic 

autorizat 
………………… 
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Anexa nr. 2 B la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 416/31.10.2008 
 
  (Operatorul autorizat) Seria  ____ Nr ______ 
  __________________                                  (Nr.înseriat) 
 

Proces – Verbal de Ridicare 
 

încheiat astăzi, Anul _________, luna 
________________, ziua ________, ora ______, în Bucureşti, 
Str. ____________ nr. _______, sector 1 

Subsemnatul, _________________________________, 
                                          (nume, prenume) 

legitimaŃia de serviciu _________________________________,  
          (număr şi dată) 
reprezentant al operatorului autorizat __________________,  în 

           (denumire) 
baza Notei de constatare nr. ______ data ________________,  
întocmită de poliŃistul local  _____________________________ 
       (nume şi prenume) 

din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, am procedat la ridicarea 

vehiculului marca __________, nr. de înmatriculare ________, 

culoarea ________, pe care l-am examinat şi se prezintă conform 

celor consemnate în nota de constatare nr. ______ din 

______________. 

Ridicarea s-a realizat în prezenŃa: 

- ______________________________________, poliŃist local în 
 (nume, prenume, nr. legitimatie serviciu) 
cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 
- __________________________________________________,  
              (nume, prenume, domiciliu, CNP, seria nr. BI/CI) 
______________________________________, martor asistent. 
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Vehiculul a fost ridicat cu _____________________________ 
(mijlocul, număr, marcă) 

şi se transportă cu ______________________________ 
     (mijlocul, număr, marcă)  
    
la locul de depozitare al ________________________, situat  
                                          (operator economic) 
în __________________________ .  
                           (adresa) 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal de 

ridicare în 3 (trei) exemplare, din care unul s-a înmânat poliŃistului 

local. 

 

Reprezentant___________ 

       (operator economic) 

PoliŃist local_______________ 

Martor asistent _____________ 
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Anexa nr. 2  
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 34/28.02.2011 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 
 “ Anexa nr. 3 A la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 
nr. 416/31.10.2008 
(Operatorul autorizat) 
___________________ 

Seria  ___ Nr _______ 
(Nr.înseriat) 

 
PROCES – VERBAL DE RIDICARE 

 
 încheiat astăzi , ziua ............. luna........... anul.......... 
ora..............minutul......... 
 str......................................, sector 1, Bucureşti 
 
          Subsemnatul........................................................ angajat al  

(nume, prenume) 
operatorului economic autorizat    ........................................., cu  

                                                 (denumirea) 

legitimaŃia nr...................., am procedat la examinarea exterioară 

a vehiculului, cu numărul de înmatriculare........................ marca 

...................., modelul .....................culoarea.........................., ca 

urmare a întocmirii Notei de constatare nr................../................., 

de către Brigada de PoliŃie Rutieră / PoliŃia Locală a Sectorului 1  

în vederea efectuării operaŃiunilor de ridicare, transport şi 

depozitare, constatând următoarele:   
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

        Examinarea vehiculului a fost realizată în prezenta 

poliŃistului local/poliŃistului B.P.R. .................................................. 
                              (nume, prenume şi nr. legitimaŃie de serviciu) 



187 
 

şi a martorului asistent ................................................................,  

domiciliat în ....................................., str. ....................................... 

nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ......, apart. ......., sector/judeŃ 

............................., legitimat prin BI/CI seria .........., nr. 

.................., CNP ........................................................ 

          Vehiculul a fost ridicat cu mijlocul de transport 

..................................., şi urmează a fi transportat cu …………la 

locul de depozitare al ……………………………………. situat în 

………………… .  

        Drept pentru care am încheiat prezentul Proces-verbal 

de ridicare în 3 exemplare din care unul a fost înmânat poliŃistului 

local …………………………………………. din cadrul PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1, iar celălalt poliŃistului 

……………………..……… din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră. 

 

   

Angajat  ..................... 

(operator economic) 

PoliŃist local ............................. 

PoliŃist B.P.R……………. 

 

Martor asistent ……………………… 
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Anexa nr. 3 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 34/28.02.2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

 
   “ Anexa nr. 3B la H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată 
 
Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 1 
PoliŃia Locală a Sectorului 1 
Serviciul ________________ 

Seria _____ Nr. ________ 

                      

NOTĂ DE CONSTATARE 

nr. ________ / __________________ 

 

PoliŃist local ____________________________________ 

din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, aflându-mă în exercitarea 

atribuŃiilor de serviciu, am constatat următoarele: 

În fapt, la data de ___________________, în intervalul 

orar ________________, locul ____________________, 

vehiculul cu nr. _______________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

  

Fapta săvârşită este prevăzută de art. ____________ din 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare / 
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Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin 

H.G.R. nr. 1391/2006. 

 În conformitate cu prevederile art. 7 lit. h) din Legea nr. 

155/2010 a PoliŃiei Locale, am dispus ridicarea vehiculului în 

cauză şi depozitarea acestuia în locul special amenajat. 

 Fapta a fost imortalizată foto, prin efectuarea a două seturi 

de fotografii în format digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii 

din unghiuri diferite (faŃă, spate şi părŃi laterale), cu aparatul 

marca __________________, la un interval de 5 minute între 

cele două seturi. 

 În drept, invocăm prevederile art. 7 lit. h) din Legea nr. 

155/2010 a PoliŃiei Locale, coroborat cu dispoziŃiile art. 

_____________________ din H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, 

republicată. 

 Prezenta Notă de constatare poate fi contestată conform 

procedurii prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

PoliŃist local _________________ 

Reprezentantul operatorului autorizat (nume, prenume) ________ 

 Auto număr de înmatriculare ______________________ 
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Anexa nr. 4 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 34/28.02.2011 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

“ Anexa nr. 5A la H.C.L. Sector 1 nr. 416/31.10.2008, 
republicată 
 
Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 1 
PoliŃia Locală a Sectorului 1 
Serviciul ________________ 

Seria _____ Nr. ________ 

 
 

NOTĂ DE CONSTATARE 
 

         Încheiată astăzi , 

 Ziua_______luna________anul__________ora_________ 

în Bucureşti, Sector 1______________________________  
    (nume, prenume şi numărul legitimaŃiei) 

poliŃist local din cadrul  PoliŃiei Locale a Sectorului 1.  

              Astăzi, data de mai sus, la orele __________________, 

am constatat faptul că pe spaŃiul verde/trotuarul aferent adresei 

din Bucureşti, str______________________________nr.______, 

bl. ______, sc. _____, sector ______, se află parcat vehiculul, 

marca______________________, culoarea ______________, 

nr. înmatriculare_______________________; 

               SituaŃia de la faŃa locului se prezintă după cum 

urmează:  
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
* Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) __________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

____________________________________________________

* La faŃa locului s-au efectuat două seturi de fotografii în format 

digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite 

(faŃă, spate şi părŃi laterale), cu aparatul marca ________, la un 

interval de 5 minute între cele două seturi.  

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezenŃa: 

   - ___________________ reprezentant al operatorului economic 

(nume, prenume, nr. legitimaŃie de serviciu)    

autorizat, ________________. 

       (denumire operator)                                                                                                             

- ____________, martor asistent _________________________ 

              (nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.) 

, care au /nu au, de făcut obiecŃiuni cu privire  la cele consemnate 

mai sus  

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

FaŃă de cele constatate, 

DISPUN: 
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     Eliberarea spaŃiului verde / trotuarului ocupat de vehiculul 

cu nr. de înmatriculare  _________________________ marca 

_____________________, culoare _______________, prin 

ridicarea acestuia de către ____________, prin delegat 

___________________________________________________  

(operator economic autorizat)                                                

____________________________________________________ 

(nume, prenume şi nr.legitimaŃiei de serviciu) 

cu mijlocul de transport nr. _________________, marca 

______________________. 

   Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) 

exemplare, din care originalul pentru PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului economic 

autorizat. 
Agent constatator 

 
____________ 

Reprezentant, operator 
economic autorizat 
_______________ 

Martor asistent 
_______________________________ 
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Anexa nr. 5 B la H.C.L. Sector 1 nr. 416/31.10.2008, 
republicată, 

 
Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 1 
PoliŃia Locală a Sectorului 1 
Serviciul  ________________ 

Seria _____ Nr. ________ 
        (Nr. inseriat) 

 
 

Proces – Verbal de Ridicare 
 
 

 încheiat astăzi, Anul ___________, luna 
_______________, ziua _______, ora __________, în Bucureşti, 
Str. ________________nr. __________, Sector 1 

Subsemnatul,________________________, legitimaŃia 
(nume, prenume) 

de serviciu _____________ _____________________________                                                                      
(număr, dată) 

reprezentant al operatorului autorizat _____________________,  
                                        (denumire) 

în baza Notei de constatare nr. ______ data _______________,  
întocmită de poliŃist local  _________________ din cadrul PoliŃiei 
                                          (nume, prenume) 

Locale a Sectorului 1, am procedat la ridicarea vehiculului marca 

____________, nr. de înmatriculare ________, culoarea 

___________, pe care l-am examinat şi se prezintă conform celor 

consemnate în nota de constatare nr. ___________________. 
 
Ridicarea s-a realizat în prezenŃa: 
-____________________________________________, poliŃist 
(nume, prenume, nr. legitimatie serviciu) 
local în cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1; 
-_________________________________________________,  
                 (nume, prenume, domiciliu, CNP, seria nr. BI/CI) 
______________________martor asistent. 
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 Vehiculul a fost ridicat cu __________________________  şi se 
(mijlocul, număr, marcă) 
transportă cu  _______________ la locul de depozitare al 
(mijlocul, număr, marcă)  
__________________________, situat în________________   

        (operator economic)     (adresa)                                                          

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal de 

ridicare în 3 (trei) exemplare, din care unul s-a înmânat poliŃistului 

local din cadrul PoliŃiei Locale Sector 1. 
 

Agent constatator 
 

____________ 

Reprezentant, operator 
economic autorizat 
_______________ 

Martor asistent 
_______________________________ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea raportului cu privire la stadiul activităŃilor 

având ca finalitate lichidarea şi radierea din registrul 

comerŃului a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., 

la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti are calitatea de asociat unic 

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane – Serviciul LegislaŃie şi 

SpaŃii cu Altă DestinaŃie decât cea de LocuinŃă; 

 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 prevederil Legii 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform dispoziŃiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenŃei, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

41/07.09.2001 privind înfiinŃarea S.C Economat 2001 S.R.L., cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 469/2002 privind înfiinŃarea magazinelor 

„Economat”; 

 łinând seama de faptul că în momentul de faŃă S.C 

Economat 2001 S.R.L se află în plin proces de lichidare şi 

radiere; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Raportul cu privire la stadiul activităŃilor 

având ca finalitate lichidarea şi radierea din registrul comerŃului a 

S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., la care Consiliul Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti are calitatea de asociat 

unic, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă înscrierea Consiliului Local al Sectorului 

1 la masa credală, în cadrul procedurii de lichidare a SC 

ECONOMAT 2001 S.R.L., cu suma de 120.200 lei, reprezentând 
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creanŃă a acestuia faŃă de societate (diferenŃă între capitalul 

social efectiv vărsat şi cel înregistrat în Registrul ComerŃului). 

 Art. 3. Se solicită AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

punerea la dispoziŃia lichidatorului, exclusiv, a unui spaŃiu 

corespunzător destinat depozitării mijloacelor fixe ale S.C. 

ECONOMAT 2001 S.R.L., spaŃiu care a fost identificat în Şos. 

Odăi nr. 3-5 Sector 1. 

 Art. 4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, 

în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate 

înscrisurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a 

prezentului act administrativ. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul său de drept, AdministraŃia Domeniului Public Sector 

1, DirecŃia Management Economic şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 35 

Data: 28.02.2011 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă  

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃile administraŃiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃa ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinŃă pentru o perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Propunerea domnului consilier Iliescu Constantin 

Cristinel, pentru ca domnul consilier Bogzianu Florian Constantin 

să fie desemnat preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, 

astfel cum a fost consemnată în procesul-verbal al şedinŃei; 

 - Raportul de specialitate nr. 1942/12.01.2011 prezentat de 

către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din 

OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

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

673/2002; 

 În temeiul art. 35 coroborat cu art. 45 alin, (29, art. 47 

precum şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ultarioare; 

 În urma stabilirii votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Pe data prezentei domnului Bogzianu Florian 

Constantin, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinŃă pe o 

perioadă de 3 luni. 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 137/22.10.2010 îşi încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Municipiul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 1 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 

referitoare la evaluarea performanŃelor profesionale individuale 

ale Secretarului Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare 

la evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale 

Secretarului Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 

RelaŃii InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 4462/26.01.2011 al DirecŃiei 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din 

H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 „Propunerea Consiliului Local al 

Sectorului 2” privind evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dl. Toma Şutru, 

aferente perioadei 01.01.2010 – 31.12.2010, conform anexei ce 

conŃine un număr de 2 file şi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi 
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consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 2 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinŃarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

a Comisiei locale de ordine publică 

 

 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 ordinară, astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 

privind înfiinŃarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 4449/26.01.2011 întocmit de 

către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală 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; 

 - Adresa nr. 2065572/26.01.2011 a DirecŃiei Generale de 

PoliŃie a Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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 - art. 28 şi 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliŃia locală; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

poliŃiei locale; 

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

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. Pe data prezentei se înfiinŃează la nivelul Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti Comisia locală de ordine publică 

având componenŃa prevăzută în anexa ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Comisia locală va funcŃiona în baza unui 

Regulament de organizare şi funcŃionare ce va fi supus aprobării 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Comisia locală de ordine publică vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi 

poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de prefezabilitate, fezabilitate şi 

proiectul pentru autorizaŃia de demolare pentru realizarea 

obiectivului de investiŃii „Viabilizare teren şi construcŃii de 

locuinŃe pentru tineri prin A.N.L. – str. Fabrica de Glucoză nr. 

2 - 4” 

 

 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea studiului de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectul 

pentru autorizaŃia de demolare pentru realizarea obiectivului de 

investiŃii „Viabilizare teren şi construcŃii de locuinŃe pentru 

tineri prin A.N.L. – str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 4090/24.01.2011 al DirecŃiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 4771/27.01.2011 al 
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Arhitectului – Şef al Primăriei 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 19.01.2011 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. 152 din 15 iulie 1998, privind înfiinŃarea AgenŃiei 

NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului 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 obiectivele de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 714/14.07.2010 

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei 

părŃi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului; 

 - Protocolul încheiat în data de 16.08.2010 între Ministerul 

Apărării NaŃionale şi Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru 

LocuinŃe a unei părŃi dintr-un imobil situat în Bucureşti, str. 

Fabrica de Glucoză nr. 2 – 4 (fostă nr. 1), Sector 2, în vederea 

realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe sociale pentru 

persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate; 

 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 Se aprobă studiul de prefezabilitate întocmit de către 

S.C. PROIECT Bucureşti S.A. pentru proiectul „Viabilizare teren 

şi construcŃii de locuinŃe pentru tineri prin A.N.L.” din str. Fabrica 

de Glucoză nr. 2 – 4 în conformitate cu anexa nr. 1 ce cuprinde 

un număr de 88 file şi care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2 (1) Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de către 

S.C. PROIECT Bucureşti S.A. pentru proiectul „Viabilizare teren 

şi construcŃii de locuinŃe pentru tineri prin A.N.L.” din str. Fabrica 

de Glucoză nr. 2 – 4, în conformitate cu indicatorii tehnico-

economici prevăzuŃi în anexa nr. 2 ce cuprinde un număr de 186 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a investiŃiei este de 28.425.770 

lei cu TVA, din care C+M  reprezintă 15.524.950 lei cu TVA. 

 Art. 3 (1) Se aprobă documentaŃia tehnică de autorizare a 

desfiinŃării construcŃiilor întocmită de către S.C. PROIECT 

Bucureşti S.A. pentru proiectul „Viabilizare teren şi construcŃii de 

locuinŃe pentru tineri prin A.N.L.” din str. Fabrica de Glucoză nr. 2 

– 4, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici prevăzuŃi în 

anexa nr. 3 ce cuprinde un număr de 82 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valoarea totală a lucrărilor de demolare la 

nivelul documentaŃiei elaborate este de 2.932.776 lei cu TVA, din 

care C+M  reprezintă 2.220.810 lei cu TVA. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice precum şi 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 
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(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 4 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind redistribuirea sumei de 123.306 lei 

în cadrul a 4 programe finanŃate din împrumutul extern 

contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007 

 

 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe 

finanŃate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al 

Sectorului 2 în anul 2007;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în O.U.G. nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

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

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 łinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înregistrat sub nr. 4728/26.01.2011; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

documentaŃii  tehnico-economice au fost aprobate prin: Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 99/2007 privind aprobarea 

indicatorilor  tehnico-economici şi a devizelor generale pentru 

realizarea obiectivelor de investiŃii pentru extinderea reŃelelor 

publice de apă şi canalizare pe străzi din sectorul 2, Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2008 privind aprobarea unor 

indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru 

obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de interes local din 

Sectorul 2, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2009  
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privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii ,,reabilitare sistem rutier alei 

60.000 m.p.", prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

65/2009 privind aprobarea documentaŃiei  tehnico-economice 

privind executarea unor lucrări aferente proiectului PiaŃa 

Morarilor, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2010 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii ,,ReŃele de alimentare cu 

apă şi canalizare în zona Plumbuita” şi , Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 134/2010 privind aprobarea indicatorilor  

tehnico-economici şi a devizelor generale pentru ,,Reabilitarea 

zonelor urbane cu deficit major în reŃele publice de alimentare cu 

apă şi canalizare în zona Andronache – ReŃele publice de apă şi 

canalizare pentru străzile din bazinul hidrografic al străzii 

GherghiŃei”. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă redistribuirea sumei de 123.306 lei în 

cadrul programelor finanŃate din împrumutul extern autorizat de 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale în valoare totală 

de 233.738.875 lei, astfel: 
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- Extindere reŃele de apă şi canalizare din Sectorul 2-

34.476.239 lei (Anexa nr. 1); 

- Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 – 

136.286.914 lei (Anexa nr. 2); 

- Amenajări şi reabilitări Parcuri, Scuaruri şi 

Platbande în Sectorul 2 – 25.343.588 lei (Anexa nr. 3); 

- ConstrucŃie PiaŃa Morarilor –  5.723.400 lei (Anexa 

nr. 4); 

 Art. 2 Anexele nr. 1- 4 conŃinând 13 file, fac parte 

integrantă din hotărâre şi modifică, în ordine, următoarele anexe: 

1) Anexa nr.1 la prezenta hotărâre modifică anexa 2 de la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 115/04.11.2008. 

2) Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.12/15.02.2010. 

3)  Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 3 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.12/15.02.2010. 

4)  Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 4 

de la Hotărârea Consiliului Local al Sector 2 nr. 

12/15.02.2010. 

 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 Bucureşti nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut 

intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract şi a H.C.L. 

Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui 
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împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, 

cu completările ulterioare rămân nemodificate. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul 

Secretarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în termenul 

prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 5 

Bucureşti, 03.02.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

  

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003, 

privind darea în folosinŃă gratuită a unui teren având destinaŃia 

„Bază sportivă şi de agrement“ 

 

 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 ordinară, astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003, 

privind darea în folosinŃă gratuită a unui teren având 

destinaŃia „Bază sportivă şi de agrement“;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 82844/02.12.2010 

întocmit de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 
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Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 

 - Cererea şi memoriul AsociaŃiei „Sport Club Juventus 

Colentina” înregistrate la Centrul de RelaŃii cu Publicul al 

Primăriei Sectorului 2 sub numărul 82250 din data de 30.11.2010; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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. H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003 privind darea în folosinŃă 

gratuită a unui teren având destinaŃia „Bază Sportivă şi de 

Agrement”, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  

 „Art. 1. Pe data prezentei, se aprobă atribuirea în folosinŃă 

gratuită, pe termen de 15 ani, AsociaŃiei „Sport Club Juventus 

Bucureşti“, cu sediul în Bucureşti, str. GherghiŃei nr. 27, Sector 2, 
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persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, a terenului cu 

destinaŃia de „Bază sportivă, agrement şi funcŃiuni conexe” 

aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, identificat conform anexelor nr. 1 şi 2 ce 

cuprind un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

 2. Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003 se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003 

privind darea în folosinŃă gratuită a unui teren având destinaŃia 

„Bază sportivă şi de agrement“, rămân aplicabile.  

 Art. III (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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 6 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006, republicată, 

cu modificările şi completările 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea metodologiei de acordare a gratuităŃii transportului 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă şi cu 

metroul beneficiarilor Legii 448/2006, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Analizând:  

 - Raportul de Specialitate nr. 3231/19.01.2011 întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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 - Nota de Fundamentare nr. 3232/19.01.2011 întocmită 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

socială, cu modificările şi completările ulterioare;  

- 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; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 58/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

şi alte măsuri financiar-fiscale; 
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- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 

public local şi a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de 

transport public local; 

- Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse - 

Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap nr. 62/2007 

pentru aprobarea instrucŃiunilor privind legitimaŃia pentru 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia; 

 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. (1) Se aprobă metodologia de acordare a gratuităŃii 

transportului 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 

anexelor nr. 1 şi 2.  

(2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 5 file  şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 38/2008 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului 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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 7 

Bucureşti, 03.02.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea unei subvenŃii de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 12/2007, cu modificările şi completările 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

acordarea unei subvenŃii de la bugetul de stat pentru construirea 

de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

12/2007, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 3848/24.01.2011 întocmit de 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar constituită, prin DispoziŃia nr. 1222/17.05.2010 a 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea tinerilor în 

vederea construirii unei locuinŃe proprietate personală, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 166/216/2007 al ministrului internelor şi 

reformei administrative şi al ministerului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi locuinŃelor, privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă acordarea unei subvenŃii de la bugetul de 

stat pentru construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, persoanei nominalizate în anexa ce conŃine o filă şi 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Comisia pentru analizarea cererilor de acordare a subvenŃiei 

pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală prin credit 

ipotecar şi DirecŃia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2  vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 8 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind anularea creanŃelor restante aflate în sold la nivelul 

Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau 

egale cu 10 RON 

 

 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea 

creanŃelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 

la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 RON; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 1618/11.01.2011 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 2095/13.01.2011 întocmit de 

către DirecŃia Juridică 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; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 

178 alin. (1) - (3) din OrdonanŃa Guvernului României nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1 Se aprobă anularea creanŃelor restante aflate în sold 

la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, 

mai mici sau egale cu 10 RON. 
 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Economice vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 

DIN LEGEA NR. 215/2001, 
REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 9 

Bucureşti, 03.02.2011 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei 

Locale 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea  PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii si a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 3394/20.01.2011 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul de specialitate nr. 3700/21.01.2011 întocmit de 

Directorul General al Politiei Comunitare 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 al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici numărul 869111/2011 din data de 06.12.2010 privind 

aprobarea funcŃiilor publice din cadrul Politiei Locale Sector 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcŃionarului public, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Legea poliŃiei locale nr. 155/2010; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

poliŃiei locale; 

 - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 

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

pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

42/17.12.2004 privind înfiinŃarea PoliŃiei Comunitare Sector 2; 
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 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 Începând cu data prezentei PoliŃia Comunitară 

Sector 2 se reorganizează ca structură de poliŃie locală cu 

denumirea „PoliŃia Locală Sector 2”, instituŃie publică de interes 

local cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în şos. 

Pantelimon nr. 27, Sector 2, Bucureşti.  

 

 Art. 2 Se aprobă Organigrama, Statul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale PoliŃiei Locale 

Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 61 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 (1) PoliŃia Locală Sector 2 preia întreg personalul 

PoliŃiei Comunitare Sector 2 conform Organigramei, a Statului de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare, 

prevăzut în anexele nr. 1 -3. 

                        (2) Numărul total de posturi din structura 

organizatorică a PoliŃiei Locale Sector 2 este de 357, din care 29 
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funcŃii de conducere (24 operative) si 328 funcŃii de execuŃie (290 

operative). 

                        (3) Numărul total al funcŃiilor publice este de 317, 

din care 28 funcŃii publice de conducere(24 operative) şi 289 

funcŃii publice de execuŃie (264 operative). 

 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 2 poate 

transfera/transforma/modifica funcŃiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal 

contractual/funcŃii publice) şi cu respectarea cerinŃelor prevăzute 

de Statutul FuncŃionarilor Publici. 

(2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea 

posturilor de funcŃionari publici sau contractuali, precum şi 

modificările funcŃiei publice se fac cu avizul prealabil al AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici. 

 

 Art. 5 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

110/12.08.2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii 

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei 

Comunitare Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Art. 7 (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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 10 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul  

general al Sectorului 2 pe anul 2010 ca urmare a alocării unor 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului pe 

anul 2010  

 

 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea 

modificărilor intervenite în Bugetul  general al Sectorului 2 pe anul 

2010 ca urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziŃia Guvernului pe anul 2010;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1379/28.12.2010 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, 

pentru unele unităŃi administrativ teritoriale; 

 - DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 3502/29.12.2010 

privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 

2010 a sumei alocată Sectorului 2 prin Hotărârea Guvernului 

României  nr.1379/2010 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2010, pentru unele unităŃi administrativ teritoriale; 

 - 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 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 validează modificările intervenite în bugetul  

general al Sectorului 2 pe anul 2010 ca urmare a alocării unor 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului pe 

anul 2010 prin H.G.R. nr. 1379/2010, modificări aprobate prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 3502/2010 conform anexelor 

nr. 1şi 2  la 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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 11 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioa 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea 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 la proiectul bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 si 

Nota DirecŃiei Economice formulată în perioada dezbaterii publice 

a bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul întocmit de DirecŃia AdministraŃie Publică 

Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin.(3) din 
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Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2011; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 

2011; 

 - Ordinul comun al Ministrului AdministraŃiei şi 

Internelor şi al Ministrului FinanŃelor Publice nr.7/57/2011 

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat al unităŃilor 

administrativ – teritoriale pe anul 2011; 

 - Decizia nr. 23/2011 a Directorului Executiv al DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

 - Decizia nr. 24/2011 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; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei  energetice a 

blocurilor de locuinŃe; 
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 - Adresa nr. nr. 3651/18.01.2011 a DirecŃiei Generale a 

FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti cu privire la 

veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din 

impozitul pe venit în anul 2011; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale 

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

împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

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

din Legea 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 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011 se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 

- venituri  – 813.353 mii lei 

- cheltuieli – 1.003.919 mii lei;  

- deficit -190.566 mii lei; 

 

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

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

- venituri la suma de 755.755 mii lei, din care: 
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� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   – 548.029 mii lei; 

• venituri ale secŃiunii dezvoltare  - 207.726 mii lei (din care 

160.367 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare); 

- cheltuieli la suma de 943.867 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  546.641 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare - 397.226 mii lei; 

- excedent secŃiunea funcŃionare - 1.388 mii lei rezultat ca 

diferenŃă între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile 

de învăŃământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al a 

cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului 

comun al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi Ministerului 

FinanŃelor Publice nr. 7/57/2011; 

- deficit secŃiunea dezvoltare – 189.500 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2010, din care: 

� 2.471 mii lei – excedent aferent proiectelor finanŃate din 

fonduri europene nerambursabile; 

� 187.029 mii lei – excedent aferent anului 2010 utilizat pentru 

programul de investiŃii pe anul 2011. 

 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011 în sumă de 943.867 mii 

lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secŃiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de 

credite, după cum urmează: 
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 (1). 45.419 mii lei pentru cap. 51.02 „AutorităŃi Executive”, 

conform anexelor nr. 2.1.1.1 , repartizate astfel: 

� 30.598 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale AutorităŃii Executive a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa nr. 2.1.1.1.1; 

�  4.277 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 

2.1.1.1.2; 

� 10.544 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Venituri Buget 

Local Sector 2, anexa nr. 2.1.1.1.3. 

 (2). 2.019 mii lei pentru cap.54.02 ”Alte servicii publice 

generale” pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor 

din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexele nr. 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 

 (3). 39.926 mii lei pentru cap.55.02 „TranzacŃii privind 

datoria publică şi împrumuturi” reprezentând rate pentru dobânzi 

şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul 

Local al Sectorului 2 , anexa nr. 2.1.1.3; 

 (4) 300 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naŃională” pentru 

finanŃarea cheltuielilor  prevăzute la secŃiunea funcŃionare pentru 

Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.1.2.1. 

 (5). 21.365 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 « Ordine 

publică şi siguranŃă naŃională» (anexa nr. 2.1.2.2), repartizate 

astfel: 
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� 12.427 mii lei – pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale PoliŃiei Locale a Sectorului 

2, anexa nr. 2.1.2.2.1.1; 

� 457 mii lei, respectiv 8.281 mii lei - pentru finanŃarea 

cheltuielilor prevăzute la secŃiunea dezvoltare pentru proiectele 

finanŃate din fonduri externe nerambursabile, anexele nr. 

2.1.2.2.1.2 ; 2.1.2.2.3; 

� 200 mii lei - pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea funcŃionare pentru ProtecŃiei Civile Sector 2, anexa nr. 

2.1.2.2.2; 

 (6) 203.504 mii lei – pentru cap. 65.02 «ÎnvăŃământ» - în 

vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la secŃiunile funcŃionare 

şi dezvoltare ce se finanŃează din bugetele locale, inclusiv pentru 

finanŃarea de către Primăria Sectorului 2 a programului social de 

acordare a produselor lactate, de panificaŃie şi mierii, a 

rambursării creditului utilizat din acest capitol bugetar din creditul 

intern contractat la nivelul Sectorului 2 Bucureşti conform 

anexelor nr. _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; 2.1.3.1.1.1.1b; 2.1.3.1.1.1.2; 

2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 

2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6.   

(7). 1.072 mii lei pentru capitolul 66.02 « Sănătate » - 

conform anexei nr. 2.1.3.2 , repartizate astfel: 

� 12 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor de personal  pentru 

asistenŃii medicali preluaŃi de DirecŃia Generală de AsistenŃă 
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Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 ca urmare a prevederilor 

OUG nr.162/2008,  anexa nr. 2.1.3.2.1, 

� 1.060 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea funcŃionare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, 

anexa nr. 2.1.3.2.2. 

‘ (8). 137.783 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, 

Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.1.3.3), din care:  

� 3.610 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  

Cultural “Mihai Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 

2.1.3.3.1; 

� 69.742 mii lei pentru AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 2 (întreŃinere grădini, parcuri, zone verzi), anexa nr. 

2.1.3.3.2.1; 

� 48.823 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea dezvoltare pentru proiectele finanŃate din fonduri 

externe nerambursabile, anexa nr. 2.1.3.3.2.2; 

� 15.008 mii lei reprezentând transferuri pentru culte 

religioase, conform anexei nr. 2.1.3.3.3; 

� 600 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea  funcŃionare pentru proiecte derulate de ordonatorul 

principal de credite, anexa nr.  2.1.3.3.4; 

 (9). 103.395 mii lei pentru finanŃarea cap. 68.02 «Asigurări 

şi asistenŃă socială» (anexa nr.2.1.3.4), din care: 

� 103.345 mii lei finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunile funcŃionare şi dezvoltare ale DirecŃiei Generale de 
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AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, anexele nr. 

2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7; 

� 50 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor prevăzute la 

secŃiunea  funcŃionare pentru proiecte derulate de ordonatorul 

principal de credite, anexa nr. 2.1.3.4.6.1; 

 (10). 189.749 mii lei pentru finanŃarea cap.70.02 “LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică“  anexa nr. 2.1.4.1   - astfel: 

� 189.120 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar 

„Dezvoltarea sistemului de locuinŃe” – pentru programul de 

creştere a performanŃei energetice a clădirilor de locuit şi 

programul derulat pentru construirea de locuinŃe pentru tineri 

împreună cu A.N.L., anexa  nr. 2.1.4.1.1; 

� 4.117 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar «Alimentări 

cu apă»  atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei 

publice interne locale, cât şi pentru finanŃarea programului de 

extindere a reŃelei de alimentare cu apă,  anexa nr.2.1.4.1.2.  

 (11) 94.761 mii lei – pentru finanŃarea cap.74.02 “ProtecŃia 

mediului” (anexa nr. 2.1.4.2), din care:  

85.000 mii lei pentru finanŃarea programului de ecologizare şi de 

salubrizare a sectorului în cadrul secŃiunii de funcŃionare, anexa 

nr. 2.1.4.2.1; 

� 9.761 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar 

« Canalizare » atât pentru rambursarea de credite aferente 
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datoriei publice interne locale, cât şi pentru finanŃarea 

programului de extindere a reŃelei de canalizare în sector, anexa 

nr. 2.1.4.2.2; 

 (12) 104.574 mii lei – pentru finanŃarea cap. 84.02 

“Transporturi” (anexa nr. 2.1.5.1), din care: 

� 68.711 mii lei pentru AdministraŃia Domeniului Public 

sector 2, anexa nr. 2.1.5.1.1; 

� 35.863 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secŃiunile 

funcŃionare şi dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Străzi » 

atât pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice 

interne locale, cât şi pentru proiectele finanŃate din fonduri 

externe nerambursabile, anexa nr. 2.1.5.1.2; 

 

 Art. 4 Se aprobă cheltuielile finanŃate din împrumuturi 

interne şi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în 

sumă de 24.254 mii lei, anexele nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 

3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.2; 3.2.2.1  

repartizate astfel: 

a) programe finanŃate din credite externe – 19.000 mii lei: 

� 15.837 mii lei – pentru programul de extindere reŃele de 

apă şi canalizare în sectorul 2, din care : 2.069 mii lei – alimentări 

cu apă şi 13.768  mii lei pentru canalizare; 

� 3.163 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem rutier 

Sector 2. 

b) programe finanŃate din credite interne – 5.254 mii lei: 
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� 27 mii lei – pentru programul de viabilizare a unor terenuri 

în vederea construirii de locuinŃe împreună cu A.N.L în zona 

Maior Băcilă; 

� 5.227 mii lei – pentru programul de reabilitare sistem rutier 

sector 2. 

 

 Art. 5 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii şi subvenŃii/activităŃilor 

finanŃate integral din venituri proprii pe anul 2011, conform 

anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 

4.1.1.1.1.2 ;  4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 - 

4.1.1.1.5 ; 4.1.1.2 - 4.1.1.4 ; 4.1.2 - 4.1.2.1 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1, astfel: 

 Total venituri  în sumă de 36.954 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   - 27.456 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare  - 9.498 mii lei (din 

care 1.809 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 39.408 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  27.456 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare  -  11.952 mii lei; 

-  deficit secŃiunea dezvoltare – 2.454 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2010, din care: 

� 1.408 mii lei – excedent aferent proiectelor finanŃate din 

fonduri europene nerambursabile în cadrul capitolului 65.10 

„ÎnvăŃământ”; 
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� 1.046 mii lei – excedent aferent anului 2010 utilizat pentru 

programul de investiŃii pe anul 2011 astfel: 24 mii lei în cadrul 

capitolului 65.10 „ÎnvăŃământ” şi 1.022 mii lei – utilizată de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 în cadrul capitolului 70.10 

„LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică”. 

 

 Art. 6 Se aprobă programul de investiŃii al Consiliului Local 

al Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 

2011, conform anexelor nr. 5 ; 5.1 – 5.571. Ordonatorii de credite 

vor derula programul de investiŃii pe anul 2011 cu respectarea 

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

 

 Art. 7 Se aprobă Sinteza 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 anexa nr.7 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 8 Se aprobă Sinteza 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 anexa nr.6 la prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 9 Se aprobă Sinteza proiectelor finanŃate din bugetul 

general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

post-aderare (titlul 56), conform anexei nr. 7 şi fişele programelor 

multianuale finanŃate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

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

8.1.1.2; 8.1.2 - 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.3; 

8.3.1-8.3.5; 8.4; 8.4.1-8.4.4; 8.5 - 8.7; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-

9.1.1.2; 9.1.2 - 9.1.6; 9.1.6.1 -9.1.6.6; 9.1.7; 9.1.8; 9.2; 9.3; 

9.3.1-9.3.5; 9.4; 9.4.1-9.4.4; 9.5 - 9.7.  

 

 Art. 10 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2011 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 conform anexelor  nr. 10 – 19.  

 

 Art. 11 Se aprobă finanŃarea din veniturile proprii ale 

bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a 

mierii, a  produselor lactate şi de panificaŃie pentru copiii din 

grădiniŃele cu program prelungit din sector. 

 

 Art. 12 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 şi pe lăcaşurile de 

cult din Sectorul 2. Sumele aprobate pentru unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre şi 
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pe centrele de execuŃie bugetară de către ordonatorul principal 

de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul 

DirecŃiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2.  

 

 Art. 13 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

al Sectorului 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. 14 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; 2.1.1.2.1; 2.1.1.3;  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.2.1; 2.1.2.2.2; 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; 2.1.3.1.1.1.1b; 

2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.1.1.2b; 2.1.3.1.2; 

2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 

2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.2.2; 

2.1.3.3.3; 2.1.3.4;  2.1.3.4.1-2.1.3.4.5 ; 2.1.3.4.6 ; 2.1.3.4.6.1 ; 

2.1.3.4.6.2 ; 2.1.3.4.7 ; 2.1.4 ; 2.1.4.1 ; 2.1.4.1.1 ; 2.1.4.1.2 ; 

2.1.4.2 ; 2.1.4.2.1 ; 2.1.4.2.2 ; 2.1.5 ; 2.1.5.1 ; 2.1.5.1.1 ; 

2.1.5.1.2 ; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2; 

3.1.2.1; 3.1.3; 3.2; 3.2.1; 3.2.1.1; 3.2.1.1.1; 3.2.2; 3.2.2.1; 4 ; 

4.1 ; 4.1.1 ; 4.1.1.1 ; 4.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.1 ; 4.1.1.1.1.2 ;  

4.1.1.1.2 ; 4.1.1.1.2.1 - 4.1.1.1.2.3 ; 4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5 ; 



252 
 

4.1.1.2 - 4.1.1.4 ; 4.1.2 - 4.1.2.1 ; 4.1.3 ; 4.1.3.1; 5 ; 5.1 – 5.571 ; 

6-8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1-8.1.1.2; 8.1.2 - 8.1.6; 8.1.6.1 -.8.1.6.6; 

8.1.7; 8.1.8; 8.2; 8.3; 8.3.1-8.3.5; 8.4; 8.4.1-8.4.4; 8.5 - 8.7; 9; 

9.1; 9.1.1; 9.1.1.1-9.1.1.2; 9.1.2 - 9.1.6; 9.1.6.1 -9.1.6.6; 9.1.7; 

9.1.8; 9.2; 9.3; 9.3.1-9.3.5; 9.4; 9.4.1-9.4.4; 9.5 - 9.7; 10-19 fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 15 (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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 12 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea valabilităŃii unor documentaŃii de 

urbanism  

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 

privind prelungirea valabilităŃii unor documentaŃii de 

urbanism din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 4780/38/27.01.2011 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale 
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pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului în Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 65/2001 a 

de constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a acesteia; 

 - DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea 

ComponenŃei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului a Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea 

Normelor procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - art. 32 şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 56 alin. (4) şi alin. (5) 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 

 



255 
 

 Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea valabilităŃii documentaŃiilor 

de urbanism aprobate de Consiliul Local al Sectorului 2 în 

perioada 01.01.2008 -30.11.2009 până la data de 21.12.2011. 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică atât beneficiarilor 

care au solicitat, în termenul de valabilitate al documentaŃiilor de 

urbanism aprobate, certificate de urbanism în vederea realizării 

investiŃiilor sau pentru realizarea de operaŃiuni notariale cât şi 

beneficiarilor autorizaŃiilor de construire eliberate de Primarul 

Sectorului 2 şi care nu au început sau finalizat investiŃia. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 13 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 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. 46/ 27.01.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - H.C.G.M.B. nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 
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amenajarea teritoriului în Municipiul Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 65/2001 

privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a acesteia; 

 - DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea 

ComponenŃei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului a  Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea 

Normelor procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - art. 32 şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

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

precum şi Avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului Sector 2 prevăzute în anexele nr. 1 - 4 ce fac parte 
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integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 26 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 - 4 reprezintă regulament de urbanism şi nu dau 

dreptul la construire. 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 14 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul naŃional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar (S.N.E.P.) 

 

 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul naŃional electronic de 

plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

(S.N.E.P.); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5603/31.01.2011 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în Hotărârea 

Guvernului României nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naŃional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul 

naŃional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 

cardul bancar (S.N.E.P.). 

  

 Art. 2. Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de 

plată a impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului bancar 

prin intermediul internetului vor fi suportate din bugetul general al 

Sectorului 2. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

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

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 15 

Bucureşti, 03.02.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea dezmembrării terenului situat în  

„Parcul Plumbuita 2”, 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 ordinară, 

astăzi, 03.02.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea dezmembrării terenului situat în „Parcul Plumbuita 2”, 

Sector 2;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5971/02.02.2011 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul de specialitate nr. 6019/02.02.2011 întocmit de 

DirecŃia Management Proiecte din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.C.G.M.B. nr. 160/2001 privind transmiterea în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini 

publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 57/2010 privind aprobarea 

documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul „Asigurare 

acces Insula Plumbuita prin modernizare pasarelă pietonală şi 

pod peste Lacul Plumbuita şi drum de halaj în jurul Mănăstirii 

Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – 

Petricani; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 58/2010 privind aprobarea cofinanŃării 

şi susŃinerea proiectului „Asigurare acces Insula Plumbuita prin 

modernizare pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita şi 

drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 59/2010 privind aprobarea 

documentaŃiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajare 

Parc adiacent Mănăstirii Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – 

Steaua Roşie – Petricani; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 60/2010  privind aprobarea cofinanŃării 

şi susŃinerea proiectului „Amenajare Parc adiacent Mănăstirii 

Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – 

Petricani; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaŃă 

de 140.308 m.p., aparŃinând domeniului public al Municipiului 

Bucureşti, aflat în administrarea AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 având 

destinaŃia „parc”, în trei loturi, conform anexelor nr. 1 – 4 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenul supus dezmembrării are nr. cadastral 

19313 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 103306. 

 

 Art. 2. SuprafeŃele de teren astfel dezmembrate au 

următoarele destinaŃii: 

- Lotul 1 – în suprafaŃă de 105.207 m.p., teren aflat în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 – A.D.P. Sector 2, cu destinaŃia 

Parc Plumbuita 2; 

- Lotul 2 - în suprafaŃă de 28.155 m.p., teren aflat în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 – ADP Sector 2, ce face obiectul 

investiŃiei proiectului „Amenajare Parc adiacent Mănăstirii 

Plumbuita”; 

- Lotul 3 - în suprafaŃă de 6.946 m.p., teren aflat în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 – A.D.P. Sector 2,  ce face 

obiectul investiŃiei proiectului „Asigurare acces Insula Plumbuita 
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prin modernizare pasarelă pietonală şi pod peste Lacul Plumbuita 

şi drum de halaj în jurul Mănăstirii Plumbuita”. 

 

 Art. 3. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2, va lua măsurile necesare înscrierii în evidenŃele 

cadastrale conform art. 46 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a 

publicităŃii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a suprafeŃelor de teren rezultate în urma 

dezmembrării. 

  

 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, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 16 

Bucureşti, 03.02.2011 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 03.02.2011 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 AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „EUROPEAN SCHOOLS’’ - ȘȘȘȘcoli 

Europene şi a cheltuielilor legate de implementare 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1178/17.02.2011 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Programul European LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME – Programul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii - 

Programul Sectorial Comenius; 

 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 proiectul„ EUROPEAN SCHOOLS’ - Şcoli 

Europene. 

Art. 2. (1) Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru implementarea 

corespunzătoare a proiectului „EUROPEAN SCHOOLS’’ - Şcoli 

Europene. 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 



268 
 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 8.179,00 euro; 

- Bugetul proiectului aferent parteneriatului românesc este de 

52.713,00 euro. 

 

Art. 3. Se numeşte Biroul Proiecte cu FinanŃare InternaŃională din 

cadrul Primăriei Sectorului 3, coordonator al activităŃilor din cadrul 

proiectului.  

Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea de finanŃare şi scrisoarea de 

intenŃie, precum şi contractul de finanŃare în vederea derulării şi 

implementării proiectului„ EUROPEAN SCHOOLS’’ - Şcoli 

Europene. 

Art. 5. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR. 11 

DIN 21.02.2011  
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în 

centrele rezidenŃiale pentru persoane cu handicap 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 10859/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 51 şi 54 din Legea nr. 448/2006 (republicată) 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

- prevederile art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3. 

 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 

locală. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar al cheltuielilor în centrele 

rezidenŃiale pentru persoane cu handicap, aflate în subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3. Începând cu 01.03.2011, costul mediu lunar este de 

2.117,43 lei/asistat (C.I.A.P.A. –SecŃia Vitan), 2.132,21 lei/asistat 

(C.I.A.P.A. – SecŃia Darvari), 2.038,97 lei/asistat (C.I.A.P.A. 

“Floarea Sperantei”), 1.562,25 lei/asistat (Complexul de Servicii 

“Unirea”) si 3.181,15 lei /asistat (C.I.A. „Casa Soarelui”), conform 

anexelor 1-5, care fac parte integrantă din 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 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. 12 

DIN 21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreŃinere pentru 

copiii care beneficiază de o măsură de protecŃie specială la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 10862/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

- prevedereile H.G. nr. 457/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire a nivelului contribuŃiilor comunităŃilor 

locale la finanŃarea activităŃii de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore 

care beneficiază de protecŃie în condiŃiile art. 19 din OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 26/1997, republicată; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

 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 ŞT E: 

 

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreŃinere pentru copiii 

care beneficiază de o măsură de protecŃie specială la DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3. 

Pentru anul 2011 costul mediu lunar de întreŃinere 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 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. 13 

DIN 21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

 

H O T Ă R ÂR E 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreŃinere în 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă pentru persoane vârstnice 

“Casa Max” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 10861/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 24 – 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice (republicată), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere în căminele 

pentru persoanele vârstnice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3; 

 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 

locală. 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2011, costul mediu lunar de 

intretinere pentru persoanele vârstnice asistate în Centrul de 

îngrijire şi asistenŃă pentru persoane vârstnice “Casa Max”este de 

905,49 lei/asistat, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în 

cămin datorează contribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de 

60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi 

costul mediu lunar de întreŃinere aprobat. DiferenŃa până la 

concurenŃa valorii integrale a costului mediu lunar de întreŃinere 

se va plăti de către susŃinătorii legali ai persoanelor vârstnice 

îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de 

familie, în cuantum mai mare de 600 lei. În situaŃia în care 

contribuŃiile persoanei vârstnice şi susŃinătorilor legali sau 

convenŃionali nu acoperă integral costul mediu lunar stabilit, 

diferenŃa va fi suportată din bugetul Consiliului Local sector 3. 

 

Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
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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. 14 

DIN 21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

Tel: 318.03.23 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei veniturilor potenŃiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de 

bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei 

familii, utilizată la acordarea ajutorului social prevăzut de 

Legea nr. 416/2001 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 10848/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 18-23 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001; 

 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: 
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Art. 1. Se aprobă Lista veniturilor potenŃiale provenite din 

valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 

considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, 

conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 15 

DIN 21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

Tel: 318.03.23 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului anual de acŃiuni şi lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute 

de Legea nr. 416/2001 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 10846/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. 3 H.G. nr. 50/201 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată 

. 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acŃiuni şi lucrări de interes 

local, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Se împuterniceşte DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 3 să întocmească lunar un plan de 

acŃiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă pe care îl va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 3 

şi să Ńină registrul de evidenŃă a orelor de muncă efectuate de 

beneficiarii Legii nr. 416/2001.   

Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 16 

DIN  21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

Tel: 318.03.23 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor social 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1102/16.02.2011 a Primarului 

sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 10856/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a 

persoanelor vârstnice; 

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor social în cuantum de 500 

lei persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care 

aniversează cel puŃin 100 de ani de viaŃă, prevăzute în Anexa la 

prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Sumele necesare acordării prestaŃiilor sociale sunt 

acordate în baza dispoziŃiei Primarului Sectorului 3, din bugetul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

capitolul “ajutoare sociale”. 

Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 17 

DIN 21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

Tel: 318.03.23 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unei intervenŃii chirurgicale 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 10852/15.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 23 alin. 4 din Legea nr. 273/2004, republicată, 

privind regimul juridic al adopŃiei; 

- Prevederile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

- SentinŃa Civilă nr. 1231/04.10.2010 prin care Tribunalul 

Bucureşti a dispus deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru 

copilul Droma Theodor, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 

25.01.2011;  

- SentinŃa Civilă nr. 343/07.04.2005 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus plasamentul copilului Droma Theodorla asistent 

maternal profesionist angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 3; 

- recomandările medicului specialist dr. Irina Velcea; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 



283 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă efectuarea intervenŃiei chirurgicale pentru 

copilul Droma Theodor, având datele de identificare prevăzute 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 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. 18 

DIN  21.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire solicitată 

de către dl. Grigoraş Vasile pentru imobilul situat 

în Intrarea Patinoarului nr. 7, bl. PM50, ap. 134, sector 3 

Bucureşti 

  

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1184/27.01.2011 întocmit de 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- documentaŃia înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 14488/18.11.2010 ; 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În baza prevederilor art. 125 alin. (2) lit.d şi e din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

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

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

locală,  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire în 

cuantum de 1.126,40 lei debit principal şi de 2.054,43 lei majorări 

de întârziere, pentru imobilul situat în Intrarea Patinoarului nr. 7, 

bl. PM50, ap. 134, sector 3, Bucureşti.  

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 19 

DIN 24.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea HCLS 3 nr. 33/2005 ;79/2005; 72/2008; 

24/19.03.2009 ; 61/28.05.2009; 71/22.04.2010; 101/27.05.2010 

şi 116/22.06.2010 referitoare la aprobarea contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor de amenajare şi întreŃinere a 

spaŃiilor verzi de pe raza sectorului 3, precum şi aprobarea 

preŃurilor şi tarifelor pentru plata serviciilor publice de 

amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi pe raza sectorului 3, 

zonele I, II şi III 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1177/17.02.2011 al DirecŃiei 

Gospodărie Locală; 

- H.C.L.S. 3 nr. 33/29.03.2005 privind aprobarea preŃurilor 

şi tarifelor firmelor căştigătoare pentru plata serviciilor publice de 

amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S. 3 nr. 79/12.08.2005 privind completarea 

H.C.L.S 3 nr. 33/29.03.2005 privind aprobarea preŃurilor şi 

tarifelor firmelor câştigătoare pentru plata serviciilor publice de 

amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S. 3 nr. 72/02.05.2008 privind completarea 

H.C.L.S 3 nr. 33 /29.03.2005 şi H.C.L.S 3 nr. 79/12.08.2005 

privind aprobarea preŃurilor şi tarifelor firmelor câştigătoare pentru 



287 
 

plata serviciilor publice de amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de 

pe raza sectorului 3; 

- H.C.L.S. 3 nr. 24/19.03.2009 privind aprobarea preŃurilor 

şi tarifelelor firmelor câştigătoare pentru plata serviciilor publice 

de amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de pe raza sectorului 3 

- H.C.L.S. 3 nr. 61/28.05.2009 privind aprobarea preŃurilor 

şi tarifelelor firmelor câştigătoare pentru plata serviciilor publice 

de amenajare şi întreŃinere spaŃii verzi de pe raza sectorului 3 

- H.C.L.S. 3 nr. 71/22.04.2010 privind asigurarea 

continuităŃii serviciului public de amenajare şi întreŃinere spaŃii 

verzi pe zonele II şi III din sector; 

- H.C.L.S. 3 nr. 101/27.05.2010 privind aprobarea 

contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajare şi 

întreŃinere a spaŃiilor verzi de pe raza sectorului 3, zonele II şi III; 

- H.C.L.S. 3 nr. 116/22.06.2010 privind modificarea 

H.C.L.S. 3 NR. 71/22.04.2010 privind aprobarea contractului 

cadru de delegare a gestiunii serviciilor de amenajare şi 

întreŃinere a spaŃiilor verzi de pe raza sectorului 3, zonele II şi III, 

precum şi H.C.L.S. 3 nr. 101/2010 privind aprobarea contractului 

de delegare a acestor servicii, aprobat prin contractul de delegare 

a gestiunii serviciilor de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi 

de pe raza sectorului 3, zonele II şi III; 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

- 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. j 

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

republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă completarea preturilor şi tarifelor aferente 

serviciului public de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi pe 

raza sectorului 3, Zonele I, II şi III conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Compartimentele de specialitate ale Primăriei Sector 3 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 20 

DIN 24.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

Tel: 318.03.28 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi 

teren pentru unele categorii de persoane aflate în evidenŃa 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 10084/11.02.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Raportul de specialitate nr. 1179/17.02.2011 al DirecŃiei 

Impozite şi Taxe Locale; 

- Expunerea de motive nr. 1180/17.02.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

- prevederile art. 286 alin. 3 şi 5 din legea 571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei de 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. (1) Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădire şi a 

impozitului pe teren, aferente locuinŃei de domiciliu, pentru 

următoarele categorii de persoane aflate în evidenŃele DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3: 

- persoanele beneficiare a Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- persoane beneficiare a venitului minim garantat conform 

legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

- copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinŃi 

sunt decedaŃi sau dispăruŃi, care se află în plasament şi care au 

moştenit o locuinŃă, bun imobil administrat de către Comisia 

pentru protecŃia Copilului Sector 3. 

(2) Acordarea scutirii se face în baza cererilor 

contribuabililor şi a listelor nominale înaintate de către DirecŃia 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 

către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 

 

Art. 2. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 şi DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 21 

DIN 24.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Asociația Ateliere Protejate 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul Direcției Generale de 

Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 233477/08.02.2011. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicată, 

modificată și completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum 
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de 36.827 lei, datorat de Asociația Ateliere Protejate pentru 

imobilul situat în str. Secerişului nr. 15, sector 4; 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcția Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. IID 231498/08.02.2011. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin.4 

din Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicată, 

modificată și completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de 

la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum 

de 5.540,11 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a 
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Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif 

nr. 29, 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 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 33/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea statului de funcŃii ale aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 4 şi al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃã a Persoanelor sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin.1 şi ale art. 81 alin. 2 lit. h 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă statul de funcŃii ale aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 4 şi al Serviciului Public 

Comunitar de EvidenŃã a Persoanelor sector 4  în conformitate cu 

prevederile Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2. 
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 Art. 2 Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantã din 

prezenta Hotãrâre. 

 Art. 3 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 34/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea numãrului maxim de posturi 

Pentru Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 

şi unitãŃile subordonate Consiliului Local sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4; 

 În temeiul dispoziŃiilor art.45 alin.1 şi ale art.81 alin.2 lit.h 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă numãrul maxim de posturi pentru Aparatul 

de specialitate al Primarului sectorului 4 şi unitãŃile subordonate 

Consiliului Local al sectorului 4 în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 1 
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 Art. 2 Anexa nr. 1 face parte integrantã din prezenta 

Hotãrâre. 

 Art. 3 Primarul sectorului 4 şi Secretarul sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 35/28.02.2011 
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ANEXA nr. 1 
La HCLS4 nr. 35/28.02.2011 

 
 

Numãrul maxim de posturi 
pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 

şi unitãŃile subordonate Consiliului Local sector 4 
 

Nr. 
crt. 

UNITATEA Numãr 
maxim de 

posturi 
1 Aparatul de specialitate al Primarului 

sectorului 4 

308 

         - din care posturi pentru programe şi 

proiecte europene 

10 

2 Serviciul Public Comunitar de EvidenŃã a 

Persoanelor sector 4 

60 

3 Aparatul permanent al Consiliului Local sector 

4 

1 

4 DirecŃia Generalã Impozite şi Taxe Locale 

sector 4 

225 

5 PoliŃia Localã sector 4 350 

6 Centrul cultural pentru UNESCO “Nicolae 

Bãlcescu” 

23 

7 AdministraŃia Şcolilor Liceelor şi GrãdiniŃelor 

sector 4 

70 

8 DirecŃia de Administrare a PieŃelor sector 4 83 

9 AdministraŃia Domeniului Public sector 4 76 

   

 TOTAL 1196 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ConvenŃiei de colaborare între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 şi 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale prin DirecŃia 

Generală de ProtecŃia Copilului, în vederea implementării 

proiectului “ Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice locale din 

România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul 

propriilor familii “ 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 

 Luând în considerare referatul de specialitate cu nr 

C/433/17.02.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului4 

 łinând seama de prevederile art. 35 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială şi 
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ale art. 2 lit. c) din HGR nr. 1434/2006 privind atribuŃiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 să 

se asocieze cu persoane juridice române şi străine; 

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

q) din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă ConvenŃia de Colaborare dintre Ministerul 

Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale prin DirecŃia Generală de 

ProtecŃia Copilului şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4 în vederea implementării proiectului “ 

Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice locale din România în 

vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor familii “, 

conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Secretarul 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 36/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna februarie 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. V.2./ 487/ 21.02.2011 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; 

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

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susŃinerii 
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examenului de atestare desfăşurat la data de: 19.02.2011, 

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 l-a eliberat, 

dacă 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. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 37/28.02.2011 
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                                              Anexă 

                        la HCLS4 nr. 37/28.02.2011 

                                 L I S T A 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susŃinerii examenului 

                                          din: 19.02.2011 

Nr.  Nume Seria  

Certificat 

 

Crt. Prenume Atest. Nr. Data 

1 BARNOŞ VIOREL 35 0.684 19/02/2011 

2 BĂLAN LUCIAN 35 0.685 19/02/2011 

3 BĂLĂŞOIU MAGDALENA LUMINIłA 35 0.686 19/02/2011 

4 BOBEI FLORIN 35 0.687 19/02/2011 

5 BOBOC ENOIU ELENA 35 0.688 19/02/2011 

6 BOTTNER LIDIA 35 0.689 19/02/2011 

7 CHIVU CONSTANTIN 35 0.690 19/02/2011 
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8 CONSTANTINESCU NICULAE 35 0.691 19/02/2011 

9 COPCEALĂU LEON 35 0.692 19/02/2011 

10 CUTOIU HILDE 35 0.693 19/02/2011 

11 DINCĂ MARIA 35 0.694 19/02/2011 

12 DRĂGAN OVIDIU RĂZVAN 35 0.695 19/02/2011 

13 DUMITRESCU MIHAELA 35 0.696 19/02/2011 

14 GÂSCĂ GHEORGHE 35 0.697 19/02/2011 

15 GHEORGHE GABRIEL 35 0.698 19/02/2011 

16 GHEORGHE NICOLAE VICTOR 35 0.699 19/02/2011 

17 GHERGHEL FLORENTINA 35 0.700 19/02/2011 

18 GURAN MIRELA MĂDĂLINA 35 0.701 19/02/2011 

19 HÎRJANU SAVASTINCA 35 0.702 19/02/2011 

20 MIHAI IOANA CAMELIA 35 0.703 19/02/2011 

21 MIHALACHE CONSTANTIN 35 0.704 19/02/2011 

22 MOROIANU ROZALIA 35 0.705 19/02/2011 

23 NICULAE MARINELA 35 0.706 19/02/2011 

24 NICULICEA FLORICA 35 0.707 19/02/2011 

25 ONCIU EMILIAN 35 0.708 19/02/2011 
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26 OPREA ION 35 0.709 19/02/2011 

27 PARASCHIV GHEORGHE 35 0.710 19/02/2011 

28 PAŞTEA NICOLAESCU DELIA 35 0.711 19/02/2011 

29 PICU NICULINA 35 0.712 19/02/2011 

30 POPA MARICICA 35 0.713 19/02/2011 

31 SIMA GEORGIANA MIRUNA 35 0.714 19/02/2011 

32 STERIAN GHEORGHIłA 35 0.715 19/02/2011 

33 TRUICĂ ANA 35 0.716 19/02/2011 

34 TRUICĂ MARIN 35 0.717 19/02/2011 

35 łINTĂ MIRCEA CORNELIU 35 0.718 19/02/2011 

36 VASILE ELENA 35 0.719 19/02/2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 łinând seama de Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Analizând Referatul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 4 sub Nr. 164/23.02.2011; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 Luând act de O.U.G. Nr. 63/2010 privind modificarea şi 

completarea Legii Nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin.,,1’’ şi ale art. 81 alin.,,2’’ 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de 

funcŃii şi a regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
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AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 în conformitate cu 

anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integrantã din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 Nr. 118/2010. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind 

reconstrucŃia PieŃei Apărătorii Patriei 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

4 şi Raportul de Specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 1178/23.02.2011; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 łinând seama de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind 

organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin. 1 şi 

art. 81 alin (2) lit. „c” şi „o”din Legea nr. 215/2001 modificată şi 

completată privind AdministraŃia publică locală; 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă studiu de fezabilitate privind reconstrucŃia 

PieŃei Apărătorii Patriei, conform anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi Directorul DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor 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 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind 

modernizarea PieŃei Progresul 

 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

4 şi Raportul de Specialitate al Directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 1177/23.02.2011; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 łinand seama de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind 

organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art. 45 alin. 1 şi 

art. 81 alin (2) lit. „c” si „o” din Legea nr. 215/2001 modificată şi 

completată privind AdministraŃia publică locală; 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă studiu de fezabilitate privind 

modernizarea PieŃei Progresul, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi Directorul DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor 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 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării în condiŃiile legii a unei 

finanŃări rambursabile interne în valoare de 9 milioane Euro, 

în vederea modernizării PieŃei Progresul şi reconstrucŃiei 

PieŃei Apărătorii Patriei 

 

- În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. 

c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), 

(5) şi (6) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată; 

- în conformitate cu prevederile O.G.nr. 71/2002 privind 

organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- având în vedere prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 

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

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea 
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Comisiei de autorizare a finanŃărilor rambursabile locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 - Ńinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii,  

luând act de:  

a) expunerea de motive a primarului Sectorului 4, 

b) raportul de specialitate al directorului DirecŃiei de Administrare 

a PieŃelor Sector 4, în calitatea sa de iniŃiator, înregistrat sub nr. 

1179/23.02.2011; 

c) raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 4,  

 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, a căror 

studiu de fezabilitate a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu 

Local ,  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 - Se aprobă contractarea în condiŃiile legii a unei 

finanŃări rambursabile interne în valoare de 9.milioane Euro, cu o 

maturitate de 20 ani;  
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 Art. 2. - Contractarea rambursabilă prevăzut la art. 1 se 

face pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local, 

respectiv modernizarea PieŃei Progresul şi reconstrucŃia PieŃei 

Apărătorii Patriei;  

 Art. 3. - DirecŃia de Administrare a PieŃelor Sector 4 asigură 

integral, din bugetul propriu plata următoarelor:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor 

de investiŃii de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanŃării rambursabile 

menŃionate la art. 1.  

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

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Primariei Sector 4 următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;  

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate în Euro;  

c) gradul de îndatorare a DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4;  

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile;  

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile;  

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă.  
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 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege.  

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

însărcinează ordonatorul principal de credite, secretarul 

Sectorului 4 şi directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, conform competenŃelor  

 Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

secretarului Primariei Sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, 

primarului Sectorului 4 şi prefectului Municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃă publică prin publicarea în Monitorul Oficial de 

Bucureşti, precum şi pe pagina de internet 

www.primariasector4.ro.  

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

Hotărâre 

privind desemnarea componenŃei comisiei de concurs 

pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier 

Juridic Grad IA din cadrul Aparatului Permanent al 

Consiliului Local Sector 4 

 

 Văzând Referatul de Specialitate Nr.P.7/392/25.02.2011, 

întocmit de DirecŃia Resurse Umane precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de Specialitate; 

 Având în vedere prevederile 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 4 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1 Se aprobă desemnarea membrilor care fac parte din 

comisia de examinare a candidaŃilor înscrişi la concurs pentru 

ocuparea postului contractual vacant de Consilier juridic grad IA 

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Sector 4 

având în componenŃă următoarele persoane: 
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 Art. 2 Se aprobă desemnarea domnului consilier Mititelu 

Ioan Dorin din cadrul Consiliului Local Sector 4 ca Preşedinte al 

comisiei de concurs 

 Art. 3 Se aprobă desemnarea domnului consilier Zară 

Ovidiu din cadrul Consiliului Local Sector 4 ca Membru al 

comisiei de concurs 

 Art. 4 Se aprobă desemnarea domnului Dragomirescu 

Radu – Secretarul Sectorului 4 ca Membru al comisiei de 

concurs 

 Art. 5 Secretarul comisiei de concurs va fi domnul 

Murat Florin Gabriel – Director Resurse Umane 

 Art. 6 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 

şi Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 42/28.02.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

H O T Ã R Â R E 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2011 şi deblocarea şi utilizarea excendentului bugetului 

local constituit la data 31.12.2010 

 

 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. II.2/ 125 / 28.02.2011 al DirecŃiei 

Economice; 

 łinând seama de avizele 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;   

 Având în vedere Ordinul comun al Ministrului AdministraŃiei 

şi Internelor şi al Ministrului FinanŃelor Publice cu nr. 35/285/2011 

precum şi adresa Ministerului de FinanŃe nr. 350278/17.02.2011, 

înregistrată la D.G.I.T.L. Sector 4 sub nr. 343/21.02.2011, se 
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suplimentează bugetul de cheltuieli pentru capitolul “cheltuieli de 

personal”.  

 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: 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 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 494 813 mii lei, conform anexai 

nr. 1, 

 

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

la valoarea de 494 813,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

- Anexa 1.1 –  capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la 

venituri şi cheltuieli în valoare de : 494 813,00 mii lei; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice  

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ; 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 66.02 –  Sănătate; 

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie; 

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială; 



324 
 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică; 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului; 

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

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

1.2.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.03I, 

conform anexei 1.2.1.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

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

cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul A.S.L.G. – capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 

1.3, din care:  

• Anexa nr. 1.3.1.1 – cap 65.02.03.01 ASLG 1  

• Anexa nr. 1.3.1.2 – cap 65.02.03.02 ASLG 2  

• Anexa nr. 1.3.2.1 – cap 65.02.03 US 1 UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.3.2.2 – cap 65.02.03 US 2 UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.3.3.1 – cap 65.02.04.02 ASLG 2  
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• Anexa nr. 1.3.4.1 – cap 65.02.04 US 2 UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.3.5.1 – cap 65.02.07.04 ASLG  

• Anexa nr. 1.3.5.2 – cap 65.02.07.04 US  

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.06.03 - UnităŃi 

medico sociale, SF. Luca, conform anexei nr. 1.4.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte 

cheltuieli în domeniul sănătăŃii, conform anexei nr. 1.4.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 9. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03P ÎntreŃinere grădini publice, conform anexei: 1.5.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 10. Se aprobă bugetul AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03A, conform anexei: 1.5.2; care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.6; 

1.6.1; 1.6.2; 1.6.3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art. 12. Se aprobă bugetul D.G.A.S.P.C. – CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.6.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 13. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

70.02.05.01 Alimentare cu apă, conform anexei: 1.7,1., care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

74.02.06 Canalizare şi tratarea apelor reziduale, conform anexei: 

1.8.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 

84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.9.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 16. Se aprobă deblocarea sumei de 23 661,88 mii lei 

din excendentul bugetului local constituit, la data de 31.12.2010; 

 

 Art. 17. Se aprobă utilizarea sumei de 23 661,88 mii lei din 

excendentul bugetului local pentru finanŃarea cheltuielilor de 

dezvoltare prin bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Art. 18. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 
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în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

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

valoare de 73.661,88 mii lei, din care : 

- buget local : 73.661,88 mii lei; 

- anexa nr. 3.1, 3.2 Lista de investiŃii a AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 4, în valoare de 3.661,00  mii lei; 

 

 Art. 19. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

institutiile 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 28.02.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 43/28.02.2011 
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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 nivelului alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective 

din instituŃiile publice de asistenŃă socială în anul 2011 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.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. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi 

tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru protecŃia 
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copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii 

încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

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

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. 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 dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă  nivelul alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială 

în anul 2011, după cum urmează: 
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UNITATE 
NORMĂ HRANĂ 
NECESARĂ/LEI 

1. Centrul Social MultifuncŃional “Pinocchio” 9 
2. Centrul Social MultifuncŃional “Harap Alb” 9 
3. Centrul Social MultifuncŃional “NeghiniŃă” 9 
4. Complexul de Servicii Sociale “SF. NECTARIE” 15 

5. Centrele pentru copii cu dizabilităŃi  12 
6. Complex de servicii apartamente de tip familial 16 
7. Centrul de primire şi evaluare în regim de 
urgenŃă  “ARLECHINO” 

16 

8. Centrul de  zi pentru copiii străzii “SPERANłA” 10 

9. Centrul de zi Militari 7 
10. Centrul de zi Drumul Taberei 7 
11. Centrul de zi Crângaşi-Giuleşti  7 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 26 

Data: 10.02.2011 
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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 stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în complexul 

de servicii apartamente de tip familial, centrele de plasament 

pentru copii cu dizabilităŃi şi la asistenŃii maternali profesionişti din 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6, în anul 2011 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.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. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- H.G. nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi 

tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru protecŃia 

copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii 

încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. 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 dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/copil protejat în 

complexul de servicii apartamente de tip familial, centrele de 

plasament pentru copii cu dizabilităŃi şi la asistenŃii maternali 

profesionişti din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, în anul 2011: 
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 ● Complexul de servicii apartamente de tip familial – cost 

total mediu/lună/asistat – 2.621 RON; 

 ● Centre de plasament pentru copii cu dizabilităŃi – cost 

total mediu/lună/asistat – 2.989 RON; 

 ● Copii aflaŃi la asistenŃii maternali profesionişti – cost total 

mediu/lună/copil – 2.409 RON. 

 Art. 2. Se alocă din bugetul local al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2011 suma de 2.771.520 lei 

reprezentând diferenŃa dintre costul necesar furnizării serviciilor 

sociale prevăzute la Art. 1 şi nivelul prevăzut de standardul de 

cost.   

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 27 

Data: 10.02.2011 
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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 stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuŃiei 

lunare de întreŃinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în 

Complexul de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în anul 2011 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.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;   

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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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 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Sociale SF. 

NECTARIE”, în cuantum de 2753 lei/persoană asistată pentru 

anul 2011, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuŃia lunară de întreŃinere în 

cuantum de 1000 lei. 

 (2) Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în 

cadrul Complexului de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” 

datorează contribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de până la 

60% din valoare veniturilor personale lunare. 

 (3) DiferenŃa până la concurenŃa valorii integrale a 

contribuŃiei lunare de întreŃinere (1000 lei) se va plăti de către 

susŃinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE”, dacă 

realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare 

de 600 lei. 

 Art. 3. ObligaŃia de plată a contribuŃiei lunare de întreŃinere 

în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susŃinătorilor legali se 
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stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de 

susŃinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu 

executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la Art. 2 alin. (3) (600 lei) se 

indexează prin hotărâre de Guvern în funcŃie de indicele de 

creştere al preŃurilor de consum prognozat an/an anterior. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 28 

Data: 10.02.2011 
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ANEXĂ  
                   la H.C.L.S. 6 nr. 28/10.02.2011 

 
 

Costul mediu lunar pentru o persoană  

vârstnică beneficiară de servicii sociale în  

Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Nectarie” 
 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de cheltuială Suma 
lunară/benefi

ciar 
1.  Hrană 1007 
2.  Materiale sanitare  238 
3.  Cheltuieli de întreŃinere şi 

gospodărie 
1133 

4.  Obiecte de inventar de mică 
valoare 

375 

5.  Alte cheltuieli - 
6.  Echipament şi cazarmament - 

  
Total cheltuieli 
 

 
2753 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Danil Tulugea 
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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 stabilirea cotei de carburanŃi pentru vehiculele din dotarea 

parcului auto al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6, precum şi: 

 - prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinŃarea 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

 - prevederile art. 30 lit. d) din Legea poliŃiei locale nr. 

155/2010; 

 - prevederile art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile 

administraŃiei publice şi instituŃiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

h) şi l) 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 un consum lunar de carburant pentru 

vehiculele din dotarea parcului auto al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 6, după cum urmează: 

- pentru autoutilitarele şi autospecialele o cotă de 400 

litri/lună/vehicul; 

- pentru scutere o cotă de 50 litri/lună/vehicul; 

- pentru mopede o cotă de 50 litri/lună/vehicul; 

- pentru ATV-uri o cotă de 50 litri/lună/vehicul. 

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

PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce 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, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 29 

Data: 10.02.2011 
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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 acordarea de legitimaŃii de călătorie gratuite pentru 

transportul public de suprafaŃă pentru funcŃionarii şi angajaŃii cu 

contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, 

Raportul de specialitate comun al DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane şi DirecŃiei Economice, precum şi adresa 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti nr. 86823/12.08.2010 

înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 26124/19.08.2010; 

 Având în vedere raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza art. 37 şi 42 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art. 40 alin. (2) şi art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. 2 din Hotărârea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 167/2010 pentru abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 36/1999 privind acordarea dreptului la transport 
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gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafaŃă, pentru 

unele categorii de persoane, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă dreptul la legitimaŃii de călătorie gratuite 

pentru transportul public de suprafaŃă pentru funcŃionarii publici şi 

angajaŃii cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6. 

Art. 2. Contravaloarea legitimaŃiilor de călătorie pentru 

transportul public de suprafaŃă va fi suportată din bugetul local al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6, prin 

DirecŃia Managementul Resurselor Umane şi DirecŃia Economică, 

să încheie convenŃia cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti 

în baza căreia se vor efectua eliberarea legitimaŃiilor şi 

decontarea sumelor pentru titlurile de călătorie. 

Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi serviciile implicate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 30 

Data: 10.02.2011 
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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 Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi 

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 

6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

Deciziei nr. 24/12.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate, ale Deciziei nr. 23/12.01.2011 privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2011, Ordinul comun al 

ministrului administraŃiei şi internelor şi ministrului finanŃelor 

publice nr. 7/12.01.2011, respectiv nr. 57/11.01.2011, privind 

repartizarea cheltuielilor de personal aferente bugetului 

consolidat al unităŃii administrativ teritoriale; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din 
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Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 în sumă de 

753.477,00 mii lei la cheltuieli, şi la venituri în sumă de 

695.661,00 mii lei conform Anexei nr. 11/01, 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 66.856,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă 

de 58.405,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. 11/02, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al Sectorului 6 pe anul 2011 atât la venituri cât şi 

la cheltuieli, în sumă de 21.714,00 mii lei, conform Anexei nr. 

11/04, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 

pe anul 2011, în sumă de 56.738,00 mii lei şi Bugetul creditelor 

externe al Sectorului 6 pe anul 2011, în sumă de 129.000,00 mii 

lei, conform Anexei nr. 11/03, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 5. Se aprobă Bugetul instituŃiilor finanŃate integral din 

venituri proprii al Sectorului 6 pe anul 2011, în sumă de 

24.400,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 11.650,00 mii lei la 

venituri, conform Anexei nr. 11/07, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Se aprobă  listele de investiŃii pe anul 2011, conform 

Anexelor nr. 1, 1a şi 1b, anexe ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 7. Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, anexă ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 31 

Data: 10.02.2011 



349 
 

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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea 

ConvenŃiei de Colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale – DirecŃia Generală ProtecŃia  

Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităŃii 

autorităŃilor publice locale din România în vederea sprijinirii 

copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor  

familii” şi delegarea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în vederea 

semnării acesteia 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

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

dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 
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- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- Prevederile art. 46 alin. (1-3) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 

art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă ConvenŃia de Colaborare cu Ministerul 

Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale – DirecŃia Generală ProtecŃia 

Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităŃii 

autorităŃilor publice locale din România în vederea sprijinirii 

copiilor cu dizabilităŃi în cadrul propriilor familii”, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se deleagă Directorul General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în vederea 

semnării, pentru şi în numele Consiliului Local Sector 6,  

ConvenŃia de Colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale – DirecŃia Generală ProtecŃia Copilului, ce 

vizează derularea proiectului „Creşterea capacităŃii autorităŃilor 
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publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu 

dizabilităŃi în cadrul propriilor familii”. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 32 

Data: 10.02.2011 
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MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI ŞI PROTECłIEI 

SOCIALE 
 
 

DIRECłIA GENERALĂ 
PROTECłIA COPILULUI 

CONSILIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 6 

 
DIRECłIA GENERALĂ 

DE ASISTENłĂ     
SOCIALĂ ŞI PROTECłIA 

COPILULUI SECTOR 

Nr. ____/___ Nr. _______/_______ Nr. _______/_____ 

     

CONVENłIA DE COLABORARE 

 

1. PărŃile convenŃiei 

 

între  

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale (MMFPS), 

prin DirecŃia Generală ProtecŃia Copilului (DGPC) cu sediul în 

Bucureşti, sector 1, str. Dem. I Dobrescu nr.2-4, telefon 

0213125268, fax. 021.312.72.62, cod fiscal 4266669, cont 

trezorerie RO 20 TREZ 70023680156 XXXXX, reprezentată prin 

domnul Nicolae IVĂŞCHESCU, Secretar de stat, respectiv prin 

doamna Elena TUDOR, Director general al DGPC, pe de o 

parte 
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şi 

Consiliul Local al Sectorului 6, cu sediul în Bucureşti, Sector 6, 

Calea Plevnei nr. 147-149, Tel./Fax: 021/529.84.46, reprezentat 

prin domnul Marius Lăcătuş, Director General al D.G.A.S.P.C. 

Sector 6, 
  

respectiv 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 6, cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Str. Cernişoara, nr. 38-

40, Cont RO39 TREZ 70624680220XXXXX deschis la Trezoreria 

Sectorului 6 reprezentată prin domnul Nicolae Gabriel 

Gorunescu, Director General Adjunct 

a intervenit prezenta ConvenŃie de colaborare , denumită în 

continuare ConvenŃie. 
 

2. Scopul  
 

Scopul convenŃiei de colaborare constă în implementarea 

proiectului „Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice locale din 

România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul 

propriilor familii”, denumit în continuare Proiectul finanŃat prin 

Mecanismul financiar al SpaŃiului Economic European, la nivelul 

sectorului 6 

 

3. Obiectiv general 

 

Creşterea calităŃii vieŃii copiilor cu dizabilităŃi aflaŃi în cadrul 
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propriilor familii la nivelul sectorului 6 

4. Intrarea în vigoare a convenŃiei 

 

4.1. Prezenta convenŃie intra în vigoare la data semnării ei de 

către reprezentanŃii tuturor părŃilor. 

 

5. Încetarea valabilităŃii convenŃiei 

 

5.1. Prezenta convenŃie îşi încetează valabilitatea la data de 

30.04.2011. 

5.2. Prin excepŃie, pentru prevederile punctului 6.2.17. termenul 

de valabilitate este 30.04.2016. 

 

6. ObligaŃiile părŃilor  

 

6.1. ObligaŃiile MMFPS-DGPC  

6.1.1. asigură suport tehnic şi logistic necesar implementării 

proiectului „Creşterea capacităŃii autorităŃilor publice locale din 

România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităŃi în cadrul 

propriilor familii”; 

6.1.2. derulează procedurile de achiziŃie publică pentru bunurile şi 

materialele necesare derulării proiectului, respectiv autoturisme, 

echipamente medicale şi de recuperare psiho-motorie a copilului 

cu dizabilităŃi, birotică, echipamente IT, materiale igienico-

sanitare, combustibil, ş.a., pe care, ulterior achiziŃionării, le pune 

la dispoziŃia DGASPC sector 6 în vederea desfăşurării de către 
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Echipa Mobilă a activităŃilor de recuperere şi reabilitare a copiilor 

cu dizabilităŃi; 

6.1.3. predă DGASPC sector 6, pe bază de contract de comodat, 

autoturismele şi echipamentele achizionate în Proiect, până cel 

târziu 14.02.2011; 

6.1.4 predă DGASPC sector 6, pe bază de comandă şi proces – 

verbal de predare primire, consumabilele necesare desfăşurării 

activităŃii echipei mobile (consumabile medicale, papetărie, 

combustibil, s.a.), urmând a fi utilizate numai în scopul proiectului; 

6.1.5. la finalul proiectului predă în proprietate, pe bază de 

protocol de predare-primire, bunurile şi echipamentele care au 

făcut obiectul contractelor de comodat prevăzute la art.6.1.3.; 

6.1.6. asigură asistenŃa de specialitate privind desfăşurarea 

activităŃii de către Echipa Mobilă constituită la nivelul DGASPC 

sector 6, stabilind şi comunicând DGASPC metodologia de 

funcŃionare a acesteia; 

6.1.7. comunică DGASPC sector 6 planificarea derulării sesiunilor 

de formare a specialiştilor din cadrul serviciilor de evaluare 

complexă şi a echipelor mobile; 

6.1.8. garantează desfăşurarea în condiŃii optime a sesiunilor de 

formare, asigurând cazarea, masa, închirierea sălilor de curs şi 

decontarea cheltuielilor de transport pentru participanŃi conform 

bugetului Proiectului şi cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare; 

6.1.9. asigură suportul tehnic pentru organizarea seminarului de 

promovare a Proiectului la nivelul sectorului 6; 
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6.1.10. pune la dispoziŃia DGASPC sector 6 manuale de formare 

şi materiale informative elaborate în cadrul Proiectului pentru a fi 

distribuite la nivel judeŃean şi local; 

6.1.11. monitorizează implementarea activităŃilor Proiectului la 

nivelul DGASPC sector 6, prin efectuarea de vizite de 

monitorizare întreprinse la nivel judeŃean, respectiv prin 

verificarea şi analizarea rapoartelor lunare de activitate întocmite 

de către DGASPC sector 6 cu respectarea modelului şi 

conŃinutului stabilit şi comunicat anterior de către MMFPS – 

DGPC; 

6.1.12. la finalul proiectului transmite compartimentului de 

specialitate din cadrul MMFPS-DGPC informaŃiile necesare în 

vederea monitorizării activităŃii echipei mobile până la data de 

30.04.2016. 

 

6.2. ObligaŃiile D.G.A.S.P.C. Sector 6 

 

6.2.1. este pe deplin responsabilă pentru implementarea 

activităŃilor, metodele utilizate, calificarea personalului implicat în 

proiect, în conformitate cu prevederile prezentei convenŃii de 

colaborare; 

6.2.2. propune spre aprobare Consiliului Local sector 6 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al D.G.A.S.P.C. 

Sector 6, în care se regăsesc, ca atribuŃii, activităŃile specifice 

funcŃionării echipei mobile şi le comunică echipei de 

implementare a proiectului în termen de maxim 5 zile de la 

aprobarea acestora prin hotărâre a Consiliului Local; 
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6.2.3. comunică MMFPS-DGPC dispoziŃia de nominalizare a 

membrilor echipei mobile şi fişele postului, comunicând echipei 

de implementarea a proiectului eventualele cazuri de înlocuire a 

unuia/unora dintre membrii Echipei Mobile şi motivele care au 

stat la baza acestor modificări; 

6.2.4. asigură toate condiŃiile administrative şi organizatorice 

necesare începerii şi desfăşurării activităŃii de către Echipa 

Mobilă începând cu cel târziu 14.02.2011. 

6.2.5. preia, pe bază de contract de comodat, bunurile şi 

echipamentele medicale şi de recuperare menŃionate la art. 6.1.3, 

păstrând şi respectiv utilizând bunurile achiziŃionate conform 

destinaŃiei din proiect; 

6.2.6. fundamentează şi comunică necesarul de materiale de 

birotică, igienico-sanitare şi combustibil necesare derulării 

proiectului la nivel local, preluându-le periodic pe bază de proces 

– verbal de predare – primire de la MMFPS – DGPC; 

6.2.7. identifică nevoile de recuperare ale copiilor cu dizabilităŃi 

aflaŃi în propriile familii şi stabileşte, în acord cu metodologia 

proiectului, grupul Ńintă care va beneficia de serviciile oferite de 

Echipa Mobilă, având la bază anchetele sociale întocmite 

conform legii; 

6.2.8. realizează planificarea lunară a activităŃilor Echipei Mobile 

şi o comunică echipei de implementare a proiectului de la nivelul 

MMFPS-DGPC până la data de 5 ale lunii în curs;  

6.2.9. prezintă MMFPS-DGPC rapoarte trimestriale privind 

activitatea desfăşurată de către Echipa Mobilă, conform 



358 
 

modelului transmis de către echipa de implementare a proiectului 

de la nivelul MMFPS-DGPC şi la termenul solicitat; 

6.2.10. selectează personalul de specialitate din cadrul serviciului 

de evaluare complexă a copilului care urmază să fie perfecŃionat 

şi asigură participarea, atât a acestora, cât şi a specialiştilor care 

compun Echipa Mobilă la sesiunile de formare organizate în 

cadrul proiectului, transmiŃând MMFPS – DGPC în termenele 

solicitate informaŃiile referitoare la participanŃi;  

6.2.11. sprijină MMFPS-DGPC în procesul de selecŃie a cadrelor 

medicale şi a celor didactice de la nivel judeŃean, participanŃi la 

sesiunile de formare organizate în cadrul proiectului; 

6.2.12. suportă cheltuielile de personal sau cele ocazionate de 

achiziŃia de servicii de specialitate (specialişti pentru echipele 

mobile); 

6.2.13. participă la întâlnirile de lucru organizate de MMFPS-

DGPC pe probleme care vizează buna desfăşurare a proiectului; 

6.2.14. asigură publicitatea proiectului la nivel judeŃean, prin 

organizarea seminarului de lansare a Echipei Mobile şi prin 

distribuirea manualelor de formare şi a materialelor informative 

realizate în cadrul proiectului către: serviciile de specialitate din 

cadrul DGASPC, instituŃiile partenere în derularea proiectului la 

nivel judeŃean, familiile copiilor cu dizabilităŃi cuprinŃi în proiect; 

6.2.15. la data finalizării proiectului preia în proprietate, pe bază 

de protocol de predare-primire, bunurile şi echipamentele 

medicale şi de recuperare primite în baza contractului de 

comodat, înregistrând-le în contabilitatea proprie şi comunicând 
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înscrisurile doveditoare MMFPS-DGPC, în termen de maxim 15 

de zile lucrătoare de la încheierea protocolului de predare-

primire; 

6.2.16. elaborează raportul final de activitate privind 

implementarea proiectului la nivel judeŃean care este transmis 

MMFPS-DGPC până la data de 06.05.2011; 

6.2.17. asigură desfăşurarea activităŃii de către Echipa Mobilă  

pentru o perioadă de cel puŃin 5 (cinci) ani de zile de la finalizarea 

proiectului. 

 

6.3. ObligaŃiile Consiliului Local  

 

6.3.1 sprijină MMFPS-DGPC în vederea participării membrilor 

Comisiei pentru protecŃia a copilului la sesiunile de formare din 

cadrul proiectului; 

6.3.2. aprobă, prin hotărâre a consiliului judeŃean, Regulamentul 

de Organizare şi FuncŃionare al DGASPC sector 6, în care se 

regăsesc, ca atribuŃii, activităŃile specifice funcŃionării Echipei 

Mobile; 

6.3.3. asigură, pe perioada derulării proiectului, prin bugetul 

DGASPC, resursele financiare necesare pentru susŃinerea 

cheltuielilor de personal; 

6.3.4. în considerarea relaŃiilor de bună colaborare cu autorităŃile 

administraŃiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor, sprijină implementarea proiectului la nivel local; 
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6.3.5. sprijină MMFPS-DGPC, prin intermediul reprezentanŃilor 

inspectoratului şcolar local şi ai direcŃiei de sănătate publică a 

Municipilui Bucureşti, membri ai Comisiei pentru protecŃia 

copilului, în procesul de selecŃie a cadrelor medicale şi a celor 

didactice de la nivel judeŃean care vor participa la sesiunile de 

formare din cadrul proiectului; 

6.3.6. se obligă să asigure, prin intermediul DGASPC, 

sustenabilitatea serviciului nou creat prin acest proiect pentru cel 

puŃin 5 ani, ulterior finalizării perioadei de implementare a 

proiectului.  

 

7. Clauze speciale 

7.1. Orice nerespectare a prevederilor prezentei convenŃii, 

precum şi a legislaŃiei naŃionale, rezultată dintr-o acŃiune sau 

inacŃiune a părŃilor nominalizate la art. 6.2. şi art. 6.3. care ar 

putea avea ca efect cauzarea unui prejudiciu, dă dreptul 

MMFPSD-DGPC de a lua măsurile necesare pentru eliminarea 

sau diminuarea consecinŃelor negative în ceea ce priveşte 

rezultatele implementării proiectului. 

7.2. În exercitarea dreptului prevăzut la pct. 7.1. MMFPS-DGPC 

poate iniŃia demersuri pentru suspendarea executării convenŃiei 

sau pentru rezilierea acesteia. 

7.3. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentei convenŃii 

de către una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul 

părŃii lezate de a considera convenŃia de drept reziliat şi de a 

pretinde plata de daune-interese. 
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8. Notificări 

8.1. În accepŃiunea părŃilor, orice notificare adresată de una dintre 

acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la 

adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract. 

8.2. Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea 

prezentei convenŃii, se transmite în scris (poştă, curier, fax, e-

mail). Orice document scris este înregistrat în momentul 

transmiterii/primirii. Comunicările dintre părŃi se pot face şi prin 

alte mijloace, cu condiŃia confirmării în scris a primirii.  

8.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre 

părŃi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din 

modalităŃile prevăzute la punctele precedente. 

8.4. Dacă notificarea se trimite prin fax, telex, telefax sau e-mail 

ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 

fost expediată. 

 

9. ForŃa Majoră 

9.1. ForŃa majoră exonerează părŃile de îndeplinirea obligaŃiilor 

asumate prin prezenta convenŃie, pe toată perioada în care 

aceasta acŃionează. 

9.2. Îndeplinirea prezentei convenŃii va fi suspendată în perioada 

de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
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9.3. Partea care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica 

celeilalte părŃi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi 

să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării 

consecinŃelor. 

9.4. ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

9.5. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va 

acŃiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a 

prezentei convenŃii, fără ca vreuna dintre părŃi să poată pretinde 

celeilalte daune-interese. 

 

10. Încetarea convenŃiei 

10.1. Prezenta convenŃie încetează de plin drept, fără a mai fi 

necesară vreo formalitate prealabilă sau intervenŃia instanŃei 

judecătoreşti, în următoarele cazuri: 

10.1.1. o parte este declarată în stare de incapacitate de plată 

înainte de începerea executării prezentei convenŃii; 

10.1.2. o parte cesionează drepturile şi obligaŃiile sale prevăzute 

de prezentul contract fără acordul celeilalte părŃi; 

10.1.3. prin împlinirea termenului; 

10.1.4. unilateral, cu notificarea celeilalte părŃi cu 30 de zile 

calendaristice înainte de data la care se doreşte încetarea 

convenŃiei. 

10.2. Rezilierea prezentei convenŃii nu va avea nici un efect 

asupra obligaŃiilor deja scadente între părŃile contractante. 
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11. Litigii 

11.1. PărŃile au convenit ca toate neînŃelegerile privind 

valabilitatea prezentei convenŃii sau rezultate din interpretarea, 

executarea ori încetarea acesteia să fie rezolvate pe cale 

amiabilă de către reprezentanŃii lor. 

11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale 

amiabilă, părŃile se vor adresa instanŃelor judecătoreşti 

competente. 

 

12. Clauze finale 

 

12.1. Prezenta convenŃie, reprezintă voinŃa părŃilor şi înlătură 

orice altă înŃelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii ei. 

12.2. PărŃile au dreptul, pe durata punerii în aplicare a convenŃiei, 

de a conveni modificarea clauzelor prin act adiŃional, cu excepŃia 

prevederilor art. 5.2. şi a art. 6.2.17 din prezenta convenŃie. 

12.3. Titlurile şi subtitlurile prezentei convenŃii nu vor afecta în nici 

un fel interpretarea acesteia. 

12.4. PărŃile vor duce la îndeplinire în mod corespunzător 

prevederile prezentei ConvenŃii. 

 

Prezenta convenŃie a fost încheiată astăzi ___________, în trei 

exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
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Ministerul Muncii, Familiei 

şi ProtecŃiei Sociale 

Nicolae Ivăşchescu 

Secretar de stat 

CONSILIUL LOCAL AL 

SECTORULUI 6 

Director General D.G.A.S.P.C. 

Sector 6 

Marius Lăcătuş 

 

 

Eduard Corjescu 

Director 

DirecŃia LegislaŃia Muncii 

D.G.A.S.P.C. SECTOR 6   

 Director General Adjunct 

Nicolae Gorunescu 

Elena Tudor  

 Director general 

DirecŃia Generală ProtecŃia 

Copilului 

Director General Adjunct 

Gabriela Schmutzer 

Elisabeta Trifan 

Şef proiect 

SERVICIUL JURIDIC ŞI 

CONTENCIOS 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 
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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 Organigramei şi Statului de funcŃii ale DirecŃiei 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Locale de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare raportul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 84/2001 privind 

Organizarea şi FuncŃionarea Serviciilor Publice Comunitare 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor, aprobată şi modificată prin 

Legea nr. 372/2002 şi H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea 

Normelor Metodologice de dimensionare a numărului de funcŃii 

din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de EvidenŃă a 

Persoanelor, constituirea Patrimoniului, a managementului 

resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin H.G. nr. 

108/2005 şi ORD. M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea 

metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea ghişeului unic, în 

cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor; 
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 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare şi de adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti nr. 17462/13.07.2010; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1) şi 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 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii ale 

DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 6, conform 

Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Directorul Executiv al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de 

la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi 
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între compartimente ori de câte ori nevoile instituŃiei o cer, cu 

respectarea prevederilor legale şi a numărului de posturi 

aprobate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Locală de EvidenŃă 

a Persoanelor Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 33 

Data: 10.02.2011 
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DIRECłIA LOCALĂ DE EVIDENłĂ                                       

A PERSOANELOR SECTOR 6                                    

ANEXA nr. 2 

 la H.C.L.S. 6 nr. 33/10.02.2011 

                                                                  

STAT DE FUNCłII  2011 

 

I. FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 

FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcŃiei 
 

Studii Grad  Nr. posturi 

1 Director Executiv S II 1 

2 Şef Serviciu S II 4 

3 Şef birou S II 2 

Total funcŃii publice de conducere = 7 

 

II. FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE 
FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE 

Nr. 

Crt. 

FuncŃia Studii Grad 

profesional 

Nr. 

posturi 

1 Consilier juridic S A 2 

2 Expert S A 2 

3 Inspector S S 8 

4 Inspector S P 11 

5 Inspector S A 17 

6 Inspector S D 1 

7 Referent M S 12 

8 Referent M A 5 

Total funcŃii de execuŃie = 58 
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III. FUNCłII CONTRACTUALE 

FUNCłII CONTRACTUALE DE EXECUłIE 

 

Nr. 

Crt. 

FuncŃie contractuale 

execuŃie 

 Studii Treapta Nr. 

posturi 

1 Inspector specialitate  S 1A 2 

2 Inspector specialitate  S II 1 

3 Referent  M 1A 6 

Total funcŃii contractuale de execuŃie = 9 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 
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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 listelor nominale în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃeproprietate personală, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Compartimentului 

Patrimoniu;  

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului nr. 166/216/2007 al Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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 În baza art. 45 alin. (1) 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.  1. Se aprobă lista nominală, prevăzută în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia de analiză a cererilor de 

acordare a subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de 

locuinŃe conform O.U.G. nr. 51/2006, Compartimentul Patrimoniu 

şi DirecŃia Economică.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34 

Data: 10.02.2011 
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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 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 

 

 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), (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 
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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 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

 Luând act de: 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

153/22.07.2009, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

contractării unui împrumut intern în valoarea de 126 milioane lei; 

 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. Se înlocuieşte 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 
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finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local, cu 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 153 din 22.07.2009 rămân neschimbate. 

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

InvestiŃii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 35 

Data: 10.02.2011 
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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 şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008  privind desemnarea 

reprezentanŃilor Consiliului Local 

 Sector 6 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ  

preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Comisiei de  

ÎnvăŃământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement; 

 łinând cont de raportul comisiei de specialitate a 

Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 96 din Legea EducaŃiei 

NaŃionale nr. 1/2011; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului 

Local Sector 6 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, modificată prin 

H.C.L.S. 6 nr. 100/26.05.2009, se înlocuieşte cu Anexa la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 17/16.07.2008  rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 împreună cu reprezentanŃii 

nominalizaŃi şi conducerile unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

conform competenŃelor legale. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 36 

Data: 10.02.2011 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 36/10.02.2011 

 

 

ReprezentanŃii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6 

 

NR. 

CRT. 
UNITATEA DE ÎNVĂłĂMÂNT  

 

CONSILIERI 

 

1. GRĂDINIłA DE COPII M.AP.N. NR. 1 POPESCU MARIUS 

2. GRĂDINIłA DE COPII NR. 40 DINA MIHAI SORIN 

3. GRĂDINIłA DE COPII NR. 41 AVRAMESCU MANUEL  

4. 
GRĂDINIłA DE COPII NR. 57  

"HILLARY CLINTON" SELEłCHI DANA EMILIA  

5. GRĂDINIłA DE COPII NR. 83 CUłURESCU BOGDAN 

6. GRĂDINIłA DE COPII NR. 87 NEACŞU IOANA MIHAELA 

7. GRĂDINIłA DE COPII NR. 90 VĂDUVA SILVIU 

8. GRĂDINIłA DE COPII NR. 94 CURSARU PAUL GABRIEL 

9. GRĂDINIłA DE COPII NR. 111 GHEORGHE EUGEN 

10. GRĂDINIłA DE COPII NR. 170 TULUGEA DANIL 

11. 
GRĂDINIłA DE COPII NR. 195 

 "PRICHINDEL" 

VLĂDOIANU CĂLIN 

PETRESCU CONONA 

12. GRĂDINIłA DE COPII NR. 197 BÂLDEA IOAN 
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13. GRĂDINIłA DE COPII NR. 208 BUZNICEA CRISTINEL 

14. GRĂDINIłA DE COPII NR. 209 SURULESCU AURELIA 

15. GRĂDINIłA DE COPII NR. 210 CONSTANTIN AUREL 

16. GRĂDINIłA DE COPII NR. 217 FLĂMANZEANU MARIN 

17. GRĂDINIłA DE COPII NR. 218 CURSARU PAUL GABRIEL 

18. GRĂDINIłA DE COPII NR. 229 PETRESCU CONONA 

19. GRĂDINIłA DE COPII NR. 230 
NEACŞU IOANA MIHAELA 

PETRESCU CONONA 

20. GRĂDINIłA DE COPII NR. 246 TULUGEA DANIL 

21. GRĂDINIłA DE COPII NR. 250 PETRESCU CONONA 

22. GRĂDINIłA DE COPII NR. 272 POPESCU ADRIAN 

23. GRĂDINIłA DE COPII NR. 273 ANDREI DANIELA MIHAELA 

24. GRĂDINIłA DE COPII NR. 274 GABOR DORU VASILE 

25. 
GRĂDINIłA DE COPII NR. 309  

,,PARADISUL PITICILOR'' 

PETRESCU CONONA 

 

26. 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 59  

"DIMITRIE STURDZA" 

AVRAMESCU MANUEL 

ANGLIłOIU GEORGE 

27. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 117 

PETRESCU CONONA 

CRISTEA FLORENTINA 

CURSARU PAUL GABRIEL 

28. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 142 
VĂDUVA SILVIU 

FLĂMÂNZEANU MARIN 

29. ŞCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 153 
CRISTEA FLORENTINA 

SELEłCHI EMILIA DANA 

30. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 155  POPESCU ADRIAN 
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"SFÂNTA FECIOARA MARIA" PETRESCU CONONA 

31. 

ŞCOALA CU CLASELE  I-VIII NR. 156  

"SFÂNTUL MARE MUCENIC 

GHEORGHE" 

STAN SORIN CRISTIAN 

AVRAMESCU MANUEL 

 

32. 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 157 

 "ION DUMITRIU" 

VLĂDOIANU CĂLIN 

DINA MIHAI SORIN 

33. 
ŞCOALA  CU  CLASELE  I-VIII  NR. 160 

,,SFÂNTA TREIME " 

BALDEA IOAN 

SIRIDON DEMIREL 

34. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 161 CRISTEA FLORENTINA 

35. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 163 
BUZNICEA CRISTINEL 

CURSARU PAUL GABRIEL 

36. ŞCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 164 
GHEORGHE EUGEN 

MOISĂ CONSTANTIN 

37. 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 167 

CU GRUPE DE ÎNVĂłĂMÂNT 

PREŞCOLAR 

SELEłCHI DANA EMILIA  

POPESCU MARIUS 

38. ŞCOALA CU CLASELE I -VIII NR. 168 
POPESCU MARIUS 

SELEłCHI DANA EMILIA  

39. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 169 
SURULESCU AURELIA 

POPESCU ADRIAN 

40. 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 172 

"SFÂNTUL ANDREI" 

CONSTANTIN AUREL 

VLĂDOIANU CĂLIN  

ANDREI DANIELA MIHAELA 

41. 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 174  

"CONSTANTIN BRÂNCUŞI" 

DARABONł DAN 

ALEXANDRU 
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TULUGEA DANIL 

42. 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 176  

"SFINłII CONSTANTIN ŞI ELENA" 

SPIRIDON DEMIREL 

CONSTANTIN AUREL 

43. 
LICEUL ORTODOX  

“SFÂNTUL ANTIM IVIREANU” 

ANTON CRISTIAN IOAN 

NEACŞU IOANA MIHAELA 

44. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 193 
NEACŞU IOANA MIHAELA 

MOISĂ CONSTANTIN 

45. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 197 
FLĂMÂNZEANU MARIN 

BUZNICEA CRISTINEL 

46. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 198 

DARABONT DAN 

ALEXANDRU 

STAN SORIN CRISTIAN 

AVRAMESCU MANUEL  

47. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 205 
ANDREI DANIELA MIHAELA 

ANGLIłOIU GEORGE 

48. ŞCOALA CU CLASELE  I-VIII NR. 206 
TULUGEA DANIL 

FLĂMÂNZEANU MARIN 

49. 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 279   

"SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL" 

SPIRIDON DEMIREL 

NEACŞU IOANA MIHAELA 

50. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 309 
ANTON CRISTIAN IOAN 

TULUGEA DANIL 

51. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 310 STAN SORIN CRISTIAN 

52. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 311 

FLĂMÂNZEANU MARIN 

ANGLIłOIU GEORGE 

CLAUDIU 
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53. 
ŞCOALA PENTRU DEFICIENłI DE 

AUZ NR. 2 "SFÂNTA MARIA"  

ANGLIłOIU GEORGE 

CLAUDIU 

SPIRIDON DEMIREL 

54. 
ŞCOALA SPECIALA NR. 11 

"CONSTANTIN PĂUNESCU" 

SURULESCU AURELIA 

ANGLIłOIU GEORGE 

CLAUDIU 

55. 
GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL 

 "GHEORGHE ASACHI'' 

NEACŞU IOANA MIHAELA 

POPESCU ADRIAN 

AVRAMESCU MANUEL 

56. 
GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL  

"PETRU PONI" 

CUłURESCU BOGDAN 

GABOR DORU VASILE 

57. COLEGIUL TEHNIC “CAROL I” 

DINA MIHAI SORIN 

SURULESCU AURELIA 

POPESCU MARIUS 

58. 

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTA ŞI 

TELECOMUNICAłII  "GHEORGHE 

AIRINEI" 

CONSTANTIN AUREL 

SURULESCU AURELIA 

POPESCU ADRIAN 

59. COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" 

DARABONT DAN 

ALEXANDRU 

PETRESCU CONONA 

60. COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 

TULUGEA DANIL 

 STAN SORIN CRISTIAN 

CUłURESCU BOGDAN 

61. COLEGIUL NAłIONAL "ELENA CUZA" ANTON CRISTIAN IOAN 
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VLĂDOIANU CĂLIN 

DINA MIHAI SORIN 

62. 
LICEUL TEORETIC "GRIGORE 

MOISIL" 

POPESCU MARIUS 

MOISĂ CONSTANTIN 

63. 
LICEUL TEORETIC 

 "TUDOR VLADIMIRESCU" 

GABOR DORU VASILE 

CRISTEA FLORENTINA 

64. 
LICEUL TEORETIC ,,EUGEN 

LOVINESCU'' 

NEACŞU IOANA MIHAELA 

SPIRIDON DEMIREL  

VLĂDOIANU CĂLIN 

65. LICEUL "MIRCEA ELIADE" 

POPESCU ADRIAN 

CRISTEA FLORENTINA 

PETRESCU CONONA 

66. LICEUL "MARIN PREDA" 

VĂDUVA SILVIU 

CRISTEA FLORENTINA 

SELEłCHI DANA EMILIA 

67. 
LICEUL ECONOMIC "COSTIN C. 

KIRIłESCU" 

ANTON CRISTIAN IOAN 

GABOR DORU VASILE 

CRISTEA FLORENTINA 

68. CLUB SPORTIV ŞCOLAR NR. 5 
ANDREI DANIELA MIHAELA 

CUłURESCU BOGDAN 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 
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