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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 
Cabinet Primar General 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 20 din 11.01.2011 
 

 Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor 

pentru spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate 

în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, pentru trimestrul I 2011 
 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Venituri nr. 

15889/10.12.2008; 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 3 la Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor 

contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

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

Hotărârii C.G.M.B nr. 248/2006; 
 

 Având în vedere prevederile art. 63 alin. 5 lit d) şi ale art. 

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

republicată, cu modificările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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DISPUNE: 

 Art. 1 Nivelul chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2011 se va indexa cu 

1,64% faŃă de cel aferent trimestrului IV 2010, potrivit anexei care 

face parte integrantă din dispoziŃie. 

 

 Art. 2 DirecŃia Venituri va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziŃii şi va comunica AdministraŃiei Fondului 

imobiliar şi tuturor unităŃilor care administrază spaŃii cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti coeficientul de 

indexare aferent trimestrului I 2011. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

DIRECłIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
DirecŃia Venituri  

ANEXĂ LA DISPOZIłIA NR. 20 DIN 11.01.2011 A 

PRIMARULUI GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR 

PENTRU SPAłII CU ALTĂ DESTINAłIE DECÂT ACEEA DE 

LOCUINłĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 

GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PENTRU 

TRIMESTRUL I 
 

 Conform comunicatului de presă al Institutului NaŃional de 

Statistică, coeficientul de indexare a chiriilor spaŃiilor cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuinŃă, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 

2011 este de 1,64% faŃă de nivelul chiriilor stabilite în trimestrul 

IV 2010 potrivit următorului calcul : 

 

Număr 

curent 

Indicele preŃurilor de consum 

pentru luna Septembrie-

2010 faŃă de August - 2010 

Indicele preŃurilor de consum 

pentru luna Octombrie -2010 

faŃă de Septembrie -2010 

Indicele preŃurilor de 

consum pentru luna 

Noiembrie-2010 faŃă de 

Octombrie -2010 

1. 100,56 100,55 100,52 

 Se înmulŃesc indicii preŃurilor de consum şi rezultă 

coeficientul de indexare a chiriilor : 

 100,56%x100,55%x100,52%=101,64 - 100 = 1,64% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pe perioada 20.01.2011 – 20.04.2011 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8 alin. (1) 

din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 137/2005;  

 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 

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 alege domnul consilier Murg Călin în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pe perioada 20.01.2011 – 20.04.2011. 



11 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 20 

ianuarie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.01.2011 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al  

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

InspecŃie şi Control General, 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 50/1991, privind 

executarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii 148/2000, privind publicitatea, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale OrdonanŃei Guvernului 

nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaŃia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 

35÷47 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, 

pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi 
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funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local;  

 În baza prevederilor art. 2 alin. (2), ale art. 4 şi ale art. 8 

alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Cu respectarea prevederilor Legii 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) 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 Regulamentul local de publicitate al 

Municipiului Bucureşti prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de 

zile de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 

 Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 22/1997 privind aprobarea 

"Regulamentului local pentru construirea şi amplasarea firmelor şi 

reclamelor publicitare", Hotărârea C.L.M.B. nr. 57/1996 privind 
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aplicarea de sancŃiuni pentru afişajul ilegal, precum şi orice alte 

prevederi contrare se abrogă. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, primarii şi consiliile 

locale ale sectoarelor 1÷6, instituŃiile de interes public din 

Municipiul Bucureşti şi DirecŃia Generală de PoliŃie a Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 20 

ianuarie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea 

conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 20.01.2011 

Nr. 2 
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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. 2/20.01.2011 privind aprobarea 

REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, pentru următoarele motive: 

 Modul de redactare al anexei Hotărârii CGMB menŃionate 

mai sus, încalcă prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare în sensul că 

alineatele trebuiau să fie subdiviziuni ale articolului, iar 

enumerările din aliniate trebuiau redactate cu litere 

 Art. 7 din Anexă (Regulamentul local de publicitate al 

Municipiului Bucureşti), interzice amplasarea reclamelor 

publicitare la o distanŃă mai mica de 100 m faŃă de intersecŃiile cu 

drumuri laterale cu mai mult de patru benzi de circulaŃie. Asta 

înseamnă că la mai mult de 100 m este permisă amplasarea unor 

astfel de reclame, ceea ce OG nr. 43/1997 privind regimul 
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drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

interzice atât în localitate cât şi în afara ei (art. 27 alin. (5) lit. a) şi 

b) care prevăd distanŃe minime de 150 şi respectiv 250m) 

 Art. 4 lit. h) din Anexă menŃionează următorul text „atât pe 

domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti cât şi pe 

domeniul privat" fără să precizeze dacă este vorba de domeniul 

privat al statului (în acest caz nu putea să reglementeze), sau de 

proprietăŃile particulare ale persoanelor fizice şi juridice, iar în 

acest caz expresia „domeniul privat" este neadecvată. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municpiului Bucureşti 

Tudor Toma 
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Anexa 1  

 

REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Art. 1 

 Prezentul Regulament stabileşte condiŃiile în care se vor 

autoriza, executa şi amplasa firmele şi reclamele publicitare 

precum şi norme expunerea de afişe pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 2 

Prinicipii generale 

a) Executarea lucrărilor de construire privind firmele şi 

reclamele publicitare este permisă numai în baza unei autorizaŃii 

de construire, emisă în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

executarea lucrărilor de construcŃii, precum şi cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament. 

b) (1) În conformitate cu prevederile legale, firmele şi 

reclamele publicitare fac parte din categoria construcŃiilor cu 

caracter provizoriu şi au o durată de existenŃă limitată, precizată 

prin autorizaŃia de construire. 

(2) În cazul reclamelor publicitare amplasate pe 

imobile aflate în domeniul public sau privat al statului ori al 
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Municipiului Bucureşti, la expirarea termenului de menŃinere 

prevăzut la alin. (1), proprietarul reclamei publicitare are obligaŃia 

desfiinŃării acesteia şi aducerea imobilului la starea iniŃială. 

(3) În situaŃia în care în termen de 15 zile de la data 

expirării autorizaŃiei de construire proprietarul reclamei publicitare 

nu a îndeplinit obligaŃiile prevăzute la alin. (2), autorităŃile 

administraŃiei publice ale Municipiului Bucureşti dispun 

desfiinŃarea acestora pe cale administrativă, fară emiterea unei 

autorizaŃii de desfiinŃare, fară sesizarea instanŃelor judecătoreşti 

şi pe cheltuiala proprietarului construcŃiei şi cu recuperarea 

ulterioară a cheltuielilor generate de această operaŃiune de la 

proprietarul construcŃiei, în condiŃiile legii. 

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) şi (3) poate fi 

declanşată din oficiu de către autorităŃile administraŃiei publice ale 

Municipiului Bucureşti sau la solicitarea deŃinătorului legal al 

imobilului. 

(5) Pentru imobilele aflate în proprietatea privată a 

persoanelor fizice sau juridice, procedura de desfiinŃare a 

reclamelor publicitare pe cale administrativă, va fi realizată cu 

acordul sau la solicitarea proprietarilor. 

(6) Proprietarii reclamelor publicitare au obligaŃia de a 

lua măsurile necesare pentru întreŃinerea şi repararea acestora, 

ori de câte ori este necesar. Etalarea de afişe şi reclame cu 

aspect necorespunzător sau care prezintă deteriorări evidente şi 
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creează un aspect necorespunzător al spaŃiilor de publicitate 

poate duce la suspendarea autorizaŃiei. 

 c) (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate pe domeniul 

public sau privat al municipiului Bucureşti se face prin 

organizarea de licitaŃii de către Primăria Municipiului Bucureşti, 

potrivit reglementarilor legale in vigoare. 

 (2) Primarul General are obligaŃia, prin direcŃiile de 

specialitate: 

- Să întocmească studii de amplasament care vor sta la baza 

licitaŃiilor 

- Să stabilească numărul şi dimensiunile reclamelor publicitare 

aferente fiecărui studiu de amplasament 

- Să întocmească caietele de sarcini, condiŃiile şi termenii 

specifici metodologiilor de licitaŃie 

 (3) DispoziŃiile art. 2, lit. c, punct 2 vor fi supuse aprobării 

Consiliului General Municipiului Bucureşti 

 (4) Contractele şi actele adiŃionale aferente acestora se vor 

înainta spre analiză şi aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

d) Firmele şi reclamele publicitare trebuie să respecte, 

atât prin formă cât şi prin conŃinut prevederile Legii 148/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare, privind publicitatea. 

e) Firmele şi reclamele publicitare se vor autoriza şi 

executa cu respectarea prevederilor OrdonanŃei nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind 
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regimul drumurilor, a Ordinului Ministrului Transportului nr. 

571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

şi amplasarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi panourilor publicitare în 

zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, a 

OrdonanŃei de urgenŃă nr. 195/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare, privind circulaŃia pe drumurile publice, a 

legislaŃiei ce reglementează domeniul public al Municipiului 

Bucureşti, precum şi a celorlalte legi ce reglementează regimul 

proprietăŃii. 

f) Autorizarea firmelor şi reclamelor publicitare ce 

urmează a fi amplasate pe imobile ce reprezintă clădiri de locuit 

se va face după obŃinerea de către solicitant a acordului 

majorităŃii proprietarilor membri ai asociaŃiei şi al proprietarilor 

direct afectaŃi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, 

de folosinŃă sau de concesiune în condiŃiile prevăzute de Legea 

LocuinŃei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 

g) (1) În vederea autorizării executării lucrărilor de 

construcŃii pentru reclame publicitare este necesar ca solicitantul 

să obŃină Avizul Primăriei Municipiului Bucureşti,  emis de 

compartimentul de specialitate. 

(2) În vederea autorizării executării lucrărilor de 

construcŃii pentru reclame publicitare amplasate în zona 

drumurilor publice este necesar ca solicitantul să obŃină avizul 

Comisiei Tehnice de CirculaŃie din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 
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(3) ObŃinerea avizelor prevăzute la alin. (1) şi (2) va fi 

prevăzută prin Certificatul de Urbanism. 

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) reclamele 

publicitare pentru care AutorizaŃia de Construire este emisă de 

Primăria Municipiului Bucureşti. 

h) (1) Pentru construcŃiile suport pentru mijloace de 

publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe 

care sunt amplasate, este obligatorie etalarea de materiale 

publicitare pe întreaga perioadă de menŃinere în amplasament a 

acestora. 

 (2) în situaŃia în care proprietarul construcŃiei suport pentru 

mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, 

va afişa materiale privind propria activitate sau materiale privind 

campanii educaŃionale de interes public. 

i) DeŃinătorii de firme şi reclame publicitare datorează 

bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare, privind Codul Fiscal. 

 

Art. 3 

 Definirea unor termeni utilizaŃi în cuprinsul 

regulamentului 

a) Firmă - reprezintă elementul constructiv aplicabil pe clădire 

sau independent, pe care se inscripŃionează date de identificare a 

unei instituŃii publice, societăŃi comerciale, fundaŃii, denumirea 
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comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub 

care o persoană fizică sau juridică îşi exercită activitatea într-o 

clădire sau într-o incintă. 

b) Reclamă - reprezintă inscripŃia prin care se emit informaŃii 

elogioase la adresa unei persoane juridice sau a unui produs, 

serviciu, etc. cu scopul de a-i crea renume, popularitate. 

c) ConstrucŃie suport pentru reclame publicitare – reprezintă 

ansamblul elementelor constructive, având destinaŃia de suport 

pentru mesajul publicitar. În prezentul regulament, prin sintagma 

,Reclamă publicitară” se face referire atât la construcŃia suport 

pentru reclama publicitară, cât şi la reclama propriu zisă. 

d) Reclamă cu mari dimensiuni - reclame (în sensul celor mai sus 

prezentate) care au dimensiunile per faŃă mai mari de 18 m2 

e) Afiş - înştiinŃare expusă public prin care se transmit 

informaŃii culturale, comerciale, politice, de instructaj etc, altele 

decât cele utilizate de suporturile publicitare clasice. 

f) Proiect publicitar special - construcŃie provizorie atipică, creată 

special în scopul promovării unui produs, serviciu sau eveniment 

şi care nu are în alcătuirea sa elemente de fundaŃie şi/sau 

structuri publicitare clasice (ex: panouri publicitare de orice fel, 

structuri prismatice etc). 

g) mesh - suport pentru mesajul publicitar confecŃionat din 

material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de mari dimensiuni, 

fixat pe calcan 
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h) Mobilier urban - Elemente funcŃionale şi/sau decorative 

amplasate în spaŃiile publice care, prin alcătuire, aspect, 

amplasare conferă personalitate aparte zonei sau localităŃii. Prin 

natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcŃiilor 

dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol 

(fundaŃii platforme de beton, racorduri la utilităŃi urbane, cu 

excepŃia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaŃiei de 

construire. Fac parte din categoria mobilier urban care nu 

necesită autorizaŃie de construire: jardiniere, lampadare, bănci, 

bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice, toalete 

ecologice, tonete, coşuri de gunoi şi altele asemenea. 

i) Registru vertical – SuprafaŃă cuprinsă între marginea faŃadei şi 

cea mai apropiată coloană de ferestre şi care se întinde pe toată 

înălŃimea unei faŃade. 

 

Art. 4 

 CondiŃii generale privind autorizarea şi executarea 

reclamelor publicitare 

a) Reclamele publicitare amplasate pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti vor fi identificabile prin inscripŃionarea pe acestea, prin 

grija proprietarului, în mod vizibil, a denumirii societăŃii 

deŃinătoare, a codului unic de înregistrare (C.U.I.) precum şi a 

numărului autorizaŃiei de construire în baza căreia a fost 

executată reclama publicitară.  
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b) Este interzisă amplasarea reclamelor publicitare pe imobile 

(atât terenuri cât şi clădiri) reprezentând sedii ale autorităŃilor 

publice, cu excepŃia afişajelor care anunŃă activitatea ce se 

desfăşoară în interiorul sediilor. 

c) Este interzisă amplasarea reclamelor publicitare pe 

gardurile şi în interiorul cimitirelor şi lăcaşelor de cult, a parcurilor 

şi grădinilor publice. 

d) Este interzisă amplasarea reclamelor publicitare precum şi 

a semnalizării de orice fel pe arbori. 

e) Este interzisă amplasarea reclamelor publicitare pe obiecte 

de artă monumentală şi monumente de for public 

f) Este interzisă amplasarea reclamelor publicitare pe clădiri 

monument istoric. 

g) Este interzisă amplasarea şi/sau inscripŃionarea de reclame 

publicitare: 

- pe parapetele şi/sau pereŃii pasajelor rutiere subterane şi 

supraterane; 

- pe carosabil 

h) Este interzisă amplasarea oricăror forme de reclamă 

publicitară, atât pe domeniul public şi privat al municipiului 

Bucureşti cât şi pe domeniul privat, pe următoarele artere/zone: 

- B-dul Lascăr Catargiu 

- B-dul Aviatorilor, P-Ńa Charles de Gaulle, b-dul Mareşal 

Constantin Prezan, p-Ńa Arcul de Triumf 

- Şos. Kiseleff 
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- Centrul istoric al Municipiului Bucureşti, aşa cum este definit în 

Planul Urbanistic General, aprobat prin HCGMB 279/2000 

i) Este interzisă amplasarea de suporturi publicitare la sol, mai 

mari de 12 m2 per faŃă şi a mesh-urilor în afara calcanelor şi a 

registrelor verticale, indiferent de forma de proprietate, în 

interiorul zonei delimitate de arterele: Bd. Iancu de Hunedoara - 

Şos. Ştefan Cel Mare - Pasajul Bucur Obor - Şos. Mihai Bravu - 

Bd. Tineretului - Bd. Dimitrie Cantemir - PiaŃa Unirii - Splaiul 

IndependenŃei - Str. Ştirbei Vodă - Str. Berzei - Str. Buzeşti - P-Ńa 

Victoriei. 

j) Pentru arterele şi spaŃiile publice: P-Ńa UniversităŃii, B-dul 

Magheru, B-dul Nicolae Bălcescu, P-Ńa Romană, calea Victoriei şi 

P-Ńa Victoriei, primăria va realiza un studiu de amplasare a 

mijloacelor de publicitate până la data 15.04.2011. Studiul va 

stabili norme privind amplasamentele, tipurile de mijloace de 

publicitate şi dimensiunile panourilor şi va fi supus aprobării 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data de 

01.05.2011. 

k) panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în 

intravilanul municipiului Bucureşti vor avea următoarele 

dimensiuni: 1,2 x 1,8 m, 3,2 x 2,4 m, respectiv 4,0 x 3,0 m. 

l) în extravilanul municipiului Bucureşti pot fi amplasate panouri 

publicitare pe zona de protecŃie a drumurilor publice având 

dimensiunea de 8,0 x 4,0 m, iar în afara acestora şi panouri de 

14,0 x4,0 m 
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Art. 5 

a) Se exceptează de la prevederile art. 4, lit. h) reclamele 

publicitare având ca scop promovarea acŃiunilor municipale sau 

de interes naŃional. 

b) Se exceptează de la prevederile art. 4, lit. i) şi j) 

reclamele publicitare amplasate pe terasele (acoperişurile) 

imobilelor. 

c) Se exceptează de la prevederile art. 4, lit. i) şi j) mesh-

urile amplasate pe centrele comerciale, supermagazinele şi 

clădirile din incinta parcurilor comerciale, parcurilor industriale 

astfel definite în conformitate cu legislaŃia în vigoare 

d) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe 

clădirile instituŃiilor de învăŃământ, cultură sau alte asemenea, 

numai dacă reclama are legătură cu obiectul de activitate a 

instituŃiei respective. 

 

Art. 6 

 CondiŃii privind autorizarea şi executarea reclamelor 

publicitare amplasate pe clădiri 

a) Pe faŃada spaŃiilor comerciale de la parterul imobilelor 

se pot amplasa alături de firme şi reclame care vor respecta 

prescripŃiile privitoare la autorizarea şi executarea firmelor. 

b) Reclama amplasată pe faŃada unui spaŃiu comercial se 

va diferenŃia faŃă de firmă, prin culoare, formă sau dimensiune. 
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c) Se pot amplasa reclame de mari dimensiuni pe 

calcanele sau faŃadele şi pe terasele sau acoperişurile clădirilor 

cu respectarea următoarelor condiŃii: 

 (1) Amplasarea acestora se va face în baza unei expertize 

tehnice astfel încât să nu împiedice corecta funcŃionare a 

construcŃiilor şi a elementelor acestora precum şi rară afectarea 

structurii de rezistenŃă a clădirilor. Expertiza se va repeta cel puŃin 

o dată la 10 ani de la data emiterii autorizaŃiei de construire. 

 

(2) În cazul amplasării mai multor reclame de acelaşi 

tip pe Calcanul sau faŃada unui imobil, acestea se vor realiza în 

mod unitar, având aceleaşi dimensiuni şi Jncadfare simetrică pe 

calcanul imobilului.  

(3) Reclamele publicitare amplasate pe calcane sau 

faŃade nu vor depăşi limitele acestora 

(4) Se interzice amplasarea reclamelor publicitare pe 

faŃadele şi calcanele imobilelor reabilitate. 

(5) Începând cu data de 01.05.2011 amplasarea 

reclamelor publicitare pe faŃadele imobilelor se poate efectua 

doar pe registrele verticale, fără acoperirea suprafeŃelor vitrate. 

d) În cazul firmelor sau reclamelor iluminate, reflectoarele 

se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă şi să 

nu deranjeze traficul auto şi pietonal. 
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e) (1) Reclamele publicitare amplasate pe calcan (faŃadă), 

registre verticale sau terasă (acoperiş) se vor dimensiona în 

funcŃie de elementele arhitecturale ale construcŃiei. 

(2) Reclamele publicitare amplasate pe terase 

(acoperişuri) nu vor depăşi înălŃimea de 3,00 m la construcŃiile 

care au înălŃimea faŃadei până la 15,00 m şi vor fi max.1/5 din 

înălŃimea faŃadei, dar nu mai mult de 6,00 m în cazul construcŃiilor 

mai înalte de 15,00 m. 

f) (1) Se permite amplasarea de reclame de mari 

dimensiuni pe schelele aparŃinând organizărilor de şantier ale 

imobilelor aflate în reparaŃii sau construcŃii pe străzile principale 

ale oraşului, inclusiv pe arterele nominalizate la art. 4 lit. h). 

(2) Se permite amplasarea a câte unei singure 

reclame pe o structură de schelă (aferente unei faŃade). 

(3) Autorizarea executării acestor reclame se va face 

simultan sau ulterior autorizării organizării de şantier, în aceleaşi 

condiŃii ca şi aceasta. 

(4) Durata menŃinerii reclamei nu poate depăşi durata 

existenŃei organizării de şantier, dar nu mai mult de 12 luni de la 

obŃinerea autorizaŃiei de construire, fără posibilitatea reautorizării 

reclamei. 

(5) Pentru clădirile aflate pe lista monumentelor 

istorice a municipiului Bucureşti elaborată de Ministerul Culturii, 

se permite amplasarea de reclame de mari dimensiuni pe 
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schelele aparŃinând organizării de şantier a clădirilor aflate în 

reparaŃii în următoarele condiŃii 

- reclama va acoperi întreaga schela aferentă unei faŃade 

- reclama va fi inscripŃionată cu imaginea finală a faŃadei 

respective ce urmează a fi realizată după lucrările de reparare 

- reclama comercială va ocupa maxim 25% din suprafaŃa totală a 

reclamei şi va fi amplasată într-unul din colŃurile acesteia.  

 

Art. 7 

 Norme privind autorizarea, amplasarea şi executarea 

reclamelor publicitare pe support propriu, amplasate la sol 

(pe teren), indiferent de regimul juridic al acestuia 

a) Reclamele publicitare se vor amplasa în afara spaŃiului 

destinat circulaŃiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, a 

scuarelor mediane mai înguste de 4,00 m şi insulelor de separare 

a fluxurilor de circulaŃie. 

b) Pe arterele de penetraŃie a drumurilor naŃionale şi în 

zonele adiacente arterelor de centură se pot amplasa reclame 

publicitare, în următoarele condiŃii: 

- la min. 2,50 m înălŃime de la sol, pentru reclamele cu suprafaŃa 

utilă mai mare de 2,5 mp per faŃă. 

- cu distanŃa de min. 50,00 m între două reclame publicitare pe 

porŃiunile de drum din intravilan 

- cu distanŃa de min. 100,00 m între două reclame publicitare, pe 

porŃiunile de drum din extravilan 
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- la min. 100,00 m faŃă de intersecŃiile cu drumurile laterale cu 

mai mult de-patru benzi de circulaŃie 

- în afara curbelor cu vizibilitate redusă 

- la minim 100,00 m faŃă de intersecŃiile semaforizate. 

c) Pe străzile de categoria I, II, III (aşa cum sunt 

clasificate în conformitate cu prevederile art. 9 din OGR 43/1997 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare) se pot 

amplasa reclame publicitare, în următoarele condiŃii: 

- la distanŃa de minimum 4,0 m faŃă de limita carosabilului în 

cazul în care nu există trotuar. 

- la distanŃa de minimum 1,0 m faŃă de limita dinspre carosabil a 

spaŃiului verde, fără a împiedica circulaŃia pietonilor 

- la min. 2,50 m înălŃime de la sol, pentru reclamele cu suprafaŃa 

utilă mai mare de 2,5 mp per faŃă. 

- distanŃele între panouri şi distanŃele de la intersecŃii vor fi 

stabilite în aşa fel încât nu împiedice vizibilitatea semnelor de 

circulaŃie şi/sau a semaforizării şi să nu perturbe traficul rutier şi 

pietonal şi să nu fie împiedicată vizibilitatea unor construcŃii 

monument istoric. 

d) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaŃa 

maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanŃă de cel puŃin 25,0 m 

între panouri . 

e) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaŃa 

maximă de 12,00 mp, se amplasează la o distanŃă de cel puŃin 

50,0 între panouri. 
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f) În situaŃia în care ansamblul de mijloace de publicitate 

este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite 

dimensiuni dispuse în orice combinaŃie, distanŃa dintre panouri va 

fi de minimum 50,0 m. 

g) Sunt exceptate de la prevederile art. 7 lit.c, mijloacele 

de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor 

comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor 

comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu 

legislaŃia in vigoare. 

h) Nu se vor folosi în alcătuirea reclamelor publicitare 

forma şi dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum şi/sau culorile 

în combinaŃii specifice semnalizărilor rutiere. 

i) DistanŃa între reclama publicitară şi elementul cel mai 

avansat al faŃadei unei construcŃii va fi de min. 1,50 m. 

j) Nu se admite realizarea de socluri aparente, amplasate 

deasupra solului; realizarea elementelor de fundare necesare 

asigurării stabilităŃii reclamei publicitare se vor executa îngropat 

până la nivelul solului. 

k) Amplasarea reclamelor publicitare se va face cu protejarea 

spaŃiilor verzi şi a arborilor din aliniamentul stradal. 

l) Pe stâlpii fără semnalizări rutiere şi indicatoare de circulaŃie se 

pot amplasa reclame ridicate la min. 4,00 m de la sol, poziŃionate 

astfel încât proiecŃia acestora sa fie în afara gabaritului 

carosabilului. Nu vor fi amplasate mai multe reclame pe un stâlp. 
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Art. 8 

CondiŃii privind autorizarea, executarea şi exploatarea 

panourilor publicitare tip ecran TV (Tv-screen) 
a) Panourile publicitare tip ecran TV se pot autoriza şi 

amplasa cu respectarea prevederilor art. 6 lit. a÷e) şi art. 7 lit. 

a)÷1) din prezentul regulament. 

b) Panourile publicitare tip ecran TV se pot exploata în 

următoarele condiŃii: 

- Spoturile publicitare difuzate nu vor conŃine culori şi forme 

specifice semnalizării rutiere. 

 Nu este permisă dotarea panourilor tip ecran TV cu 

echipamente audio. 

- Pe perioada nocturnă, intensitatea luminoasă a panoului să 

fie redusă la 10% (la 25 pe o scară de la 0 la 255) din intensitatea 

luminoasă utilizată pe timpul zilei. 

 c) (1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaŃia 

transmiterii de informaŃii de interes public şi local, precum şi 

informaŃii de interes pentru populaŃie în cazul situaŃiilor de 

urgenŃă. 

 (2) ConŃinutul şi modul de transmitere a informaŃiilor vor fi 

stabilite pri protocoale încheiate între proprietarii ecranelor 

publicitare şi autorităŃile administraŃiei publice locale, respectiv 

alte instituŃii abilitate ale statului. 
 

Art. 9 
 CondiŃii privind autorizarea şi executarea firmelor 

a) Firma se amplasează pe faŃada spaŃiului pe care îl 
defineşte, locuri special prevăzute din construcŃia imobilului sau 
care sunt posibile din punct de vedere arhitectural şi constructiv. 
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b) Pe clădirile de locuit având spaŃii comerciale sau spaŃii 

cu alte destinaŃii situate la parter sau parter şi mezanin, firmele se 

vor amplasa numai pe faŃadele corespunzătoare acestor spaŃii. 

c) Prin excepŃie, în cazul clădirilor de locuit prevăzute cu 

parapet plin şi continuu la balconul etajului I se acceptă 

amplasarea firmelor pe acesta, numai cu acordul majorităŃii 

proprietarilor membri ai asociaŃiei şi al proprietarilor direct afectaŃi 

de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinŃă sau 

de concesiune în condiŃiile prevăzute de Legea LocuinŃei nr. 

114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 

d) Firmele pentru activităŃi ce se desfăşoară temporar 

într-un apartament de bloc se vor amplasa în zona accesului la 

scara respectivă respectiv la nivelul parterului dacă activitatea se 

desfăşoară la parter. 

e) Firmele amplasate în consolă (perpendicular pe 

faŃadă) se vor monta la înălŃimea minimă de 2,50 m de la nivelul 

trotuarului. 

f) FaŃă de planul faŃadei (limita de proprietate a terenului) 

firmele vor putea ieşi în cons. max. 1,20 m, dar păstrând o 

distanŃă de min. 1,00 m faŃă de planul vertical ce trece prin 

bordura carosabilului sau faŃă de aliniamentul arborilor (dacă 

aceştia există) - pentru obiecte situate la mai puŃin de 6,00 m 

înălŃime. 

g) Copertinele pe care se inscripŃionează o firmă se vor 

amplasa la o cotă de min. 2,50 m faŃă de nivelul trotuarului şi vor 
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ieşi din planul faŃadei max. 1,50 m; ele vor păstra o distanŃă de 

min 1,00 m faŃă de planul vertical ce trece prin bordura 

carosabilului sau faŃă de aliniamentul arborilor (dacă aceştia 

există). 

h) Firmele luminoase amplasate în consolă, la mai puŃin 

de 30 m de semnalizările rutiere luminoase nu vor folosi formele 

şi/sau culorile semnelor rutiere de circulaŃie şi lumina 

intermitentă. 

i) În cazul clădirilor prevăzute cu o incintă împrejmuită, 

firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau 

perpendicular faŃă de acesta în condiŃiile prevăzute la lit. g);  

distanŃa faŃă de elementele împrejmuirii va fi de min. 15 cm. 

j) Amplasarea firmelor în zona definită la art. 4 lit. h se realizează 

astfel: 

(1) perpendicular pe faŃada imobilului, în consolă, 

numai dacă dimensiunile firmei nu depăşesc lungimea maximă 

de 1,0 m şi suprafaŃa de 1,00 mp; 

(2) pe faŃadă, deasupra intrării, în cazul agenŃilor 

economici care îşi desfăşoară activitatea la parter sau demisol, 

după caz; 

(3) pe faŃada principală a imobilului, alăturat intrării, 

amplasate în mod unitar, cu respectarea dimensiunilor prevăzute 

la pct. (1), în cazul firmelor corespunzătoare ale agenŃilor 

economici care funcŃionează în imobil şi nu beneficiază de 

expunere stradală (spaŃii situate la parter, cu vitrine stradale). 
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Art. 10 

Autorizarea firmelor pe clădiri monument istoric, cu 

valoare arhitecturală sau ambientală, sau în zona de protecŃie a 

acestora, se va face numai cu avizul Ministerului Culturii şi 

Cultelor - DirecŃia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 

NaŃional a Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 11 

 Alte forme de reclamă 

Prin excepŃie de la prevederile art. 2 lit. a), b) şi c) se pot 

execută următoarele tipuri de reclamă: 

a) Panouri mobile, autoportante, având ca scop promovare 

comercială, comunicare de tarife sau acŃiuni promoŃionale, 

specifice activităŃii desfăşurate, în următoarele condiŃii: 

1) Dimensiunile maxime vor fi de 0,5 m x 0,9 m 

2) Amplasarea se va face pe trotuare cu lăŃimea mai mare de 

5,00 m 

3) Amplasarea se va face în dreptul spaŃiului comercial şi 

numai pe perioada programului de funcŃionare a spaŃiului 

comercial 

b) Se pot amplasa pe domeniul public sau privat al 

municipiului Bucureşti proiecte publicitare speciale, în 

următoarele condiŃii: 

1) Perioada maximă de expunere va fi de 30 zile, cu posibilitatea 

de a se prelungi, o singură dată, cu aceeaşi perioadă. 
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2) Executarea şi amplasarea acestora se va face în baza unui 

memoriu tehnic întocmit de un arhitect autorizat 

3) Amplasarea acestora se va face cu respectarea prevederilor 

art. 7 lit. a) din prezentul regulament. 

4) Să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele 

aprobate prin acordul pentru publicitate temporară, în cel mult 24 

ore. 

5) Amplasamentul precum şi mediul înconjurător vor fi aduse la 

starea iniŃială în termen de 48 de ore de la expirarea perioadei de 

expunere. 

c) Se pot amplasa eşarfe (denumite comercial bannere) care 

vor cuprinde anunŃuri privind promovarea de evenimente 

culturale, economice, ştiinŃifice, de interes municipal sau naŃional, 

în următoarele condiŃii: 

1) Se interzice amplasarea de eşarfe peste carosabilul străzilor, 

în intersecŃii sau în zone unde împiedică vizibilitatea rutieră. 

2) Se pot amplasa astfel de eşarfe, temporar, în lungul 

trotuarului, numai în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea 

unor construcŃii monument istoric. 

3) Eşarfele se vor amplasa la min. 5,00 m înălŃime de la sol şi vor 

fi ancorate de stâlpii stradali, cu avizul deŃinătorilor acestora. 

4) Amplasarea se va face pe o durată de cel mult o lună 

calendaristică. 

5) Prin excepŃie, se acceptă amplasarea de eşarfe peste 

carosabilul străzilor doar cu ocazia unor manifestări deosebite 
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(sportive, comerciale, culturale şi altele asemenea) ce se 

desfăşoară temporar pe anumite artere de circulaŃie, cu oprirea 

traficului auto, şi doar pe durata desfăşurării acestora. 

d) Se pot amplasa temporar, pe perioada derulării unor 

manifestări comerciale sau sportive, în incinte expoziŃionale sau 

în pieŃe publice, stadioane, complexe sportive şi alte asemenea, 

baloane sau materiale publicitare gonflabile purtătoare de 

reclame. 

e) Se pot utiliza vehicule special echipate pentru a face reclamă 

pe teritoriul municipiului Bucureşti, în următoarele condiŃii: 

1) suprafaŃa de publicitate amplasată pe un vehicul nu va 

depăşi 16,00 mp 

2) este interzisă staŃionarea vehiculului special echipat pe 

drumurile publice sau în parcările amenajate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Bucureşti. 

3) este interzis ca aceste tipuri de vehicule să circule în convoi 

mai mare de două maşini şi cu o viteză mai mare decât jumătate 

din viteza legală admisă pe tronsonul respectiv. 

4) este interzisă utilizarea de echipamente audio pe aceste 

autovehicule 

 

Art. 12 

a) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la art. 11 

lit. a) se va face în baza Avizului de amplasare eliberat de 

compartimentul cu atribuŃii în domeniul urbanismului şi amenajării 
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teritoriului din cadrul Primăriei de sector, după achitare taxelor de 

ocupare a domeniului public şi de publicitate prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

b) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la art. 11 

lit. b) se va face în baza Avizului de amplasare al Primăriei 

Municipiului Bucureşti, emis de DirecŃia de Urbanism din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti, după achitarea taxei de ocupare 

a domeniului public şi a taxelor de publicitate prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

c) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la art. 11 

lit. c), d), şi e) se va face în baza Avizului de amplasare al 

Primăriei Municipiului Bucureşti, emis de DirecŃia de Urbanism 

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, după achitarea taxelor 

de publicitate prevăzute de actele normative în vigoare. 

d) Emiterea avizului sau a răspunsului negativ motivat se 

va face conform prevderilor legale, în baza documentaŃiei 

complete depuse. 

 

Art. 13 

 Norme privind expunerea de afişe pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti 
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 a) (1) Pe teritoriul Municipiului Bucureşti, expunerea de 

afişe se poate face pe panourile şi corpurile de afişaj special 

destinate acestui scop, amplasate pe domeniul-public 

 (2) Afişele vor conŃine detalii referitoare la societatea 

comercială emitentă (CUI), denumirea tipografiei şi numărul de 

afişe tipărite. 

b) Expunerea afişelor se va realiza după achitarea taxelor 

aferente la AdministraŃia Străzilor. 

 c) Este interzisă expunerea de afişe în alte locuri decât 

cele prevăzute la lit. a) 

 

Art. 14 

 DispoziŃii generale 

a) Nu se pot autoriza firme şi reclame publicitare ce 

urmează a se amplasa pe construcŃii neautorizate sau construcŃii 

la care au fost făcute intervenŃii neautorizate conform legii, după 

anul 1990. 

b) Modelele de aviz la care se face referire în prezentul 

regulament vor fi stabilite prin DispoziŃia Primarului General, la 

propunerea compartimentelor de specialitate din PMB, în termen 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. 
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Art. 15  

 SancŃiuni 

a) Autorizarea firmelor şi reclamelor publicitare cu 

încălcarea prevederilor prezentului Regulament constituie 

contravenŃie şi se sancŃionează în conformitate cu prevederile 

Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construire şi atrage 

totodată, declanşarea, în condiŃiile legii, a procedurii de anulare a 

autorizaŃiei de construire. 

b) Executarea şi expunerea materialelor publicitare cu 

încălcarea prezentului Regulament constituie contravenŃie şi se 

sancŃionează astfel: 

- încălcarea prevederilor art. 12 lit. a) cu amendă de la 500 lei la 

1.000 lei 

- încălcarea prevederilor art. 6 lit. d) cu amendă de la 1.000 lei la 

2.000 lei 

- încălcarea prevederilor art. 11 lit. e) cu amendă de la 2.000 lei 

la 3.000 lei 

- încălcarea prevederilor art. 12 lit. b) şi c) şi art. 13 cu amendă 

de la 2.000 lei la 5.000 lei 

- încălcarea prevederilor art. 4 lit. a) şi art. 8 cu amendă de la 

4.000 lei la 5.000 lei 

c) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea 

controlului, prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate 
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constituie contravenŃie pentru care se va aplica sancŃiune 

contravenŃională principală respectiv amendă de la 4.000 lei la 

5.000 lei. 

d) Executarea şi expunerea materialelor publicitare cu 

încălcarea avizelor obŃinute în conformitate cu prevederile art. 12 

constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 1.000 

lei la 3.000 lei. 

e) Emiterea avizelor prevăzute la art. 12 cu încălcarea 

prevederilor prezentului regulament constituie contravenŃie şi se 

sancŃionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei. 

f) Dacă este cazul, odată cu sancŃiunea contravenŃională 

principală se dispune şi sancŃiunea contravenŃională 

complementară de aducerea domeniului public sau privat la 

starea iniŃială prin: 

- îndepărtarea afişelor expuse ilegal 

- îndepărtarea materialelor publicitare expuse ilegal 

g) În cazul în care contravenientul nu îndepărtează 

afişele sau materialele publicitare şi/sau nu readuce domeniul 

public la starea iniŃială, lucrările vor fi executate prin grija 

administratorului domeniului public, pe cheltuiala 

contravenientului. 

h) Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor stabilite în 

prezentul regulament se face de Primarul General şi împuterniciŃii 

acestuia. 
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i) Prevederile OrdonanŃei nr. 2/2001 privind Regimul juridic al 

contravenŃiilor, aprobată cu modificări prin Legea 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu excepŃia art. 28 şi 29, se 

aplică în mod corespunzător. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea acordului de cooperare între Municipiul 

Bucureşti şi SCTMB Metrorex SA, în vederea realizării lucrărilor 

aferente obiectivului de investiŃii „Pasaj rutier subteran Răzoare” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a unor consilieri din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă acordul de cooperare între Municipiul 

Bucureşti şi SCTMB Metrorex SA, în vederea realizării lucrărilor 

aferente obiectivului de investiŃii „Pasaj rutier subteran Răzoare”, 

prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

acordul de cooperare menŃionat la art. 1. 
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 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 20 

ianuarie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.01.2011 

Nr. 3 
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Anexă la HCGMB nr. 3/2011 

 

ACORD DE COOPERARE 

Încheiat astăzi..................... 

 

 Între 

 Municipiul Bucureşti, cu sediul în Splaiul IndependenŃei nr. 

291-293, sector 6, reprezentat prin primarul General, Prof. Dr. 

Sorin Mircea Oprescu, pe de o parte 

 Şi SCTMB Metreorex SA, cu sediul în Bd. Dinicu Golescu 

nr. 38, sector 1, reprezentat prin Director General Gheorghe 

Udrişte, pe de altă parte 

 În temeiul prevederilor: 

 Art. 36 alin (2) lit. e), alin. 7 li art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare şi HCGMB nr. ...........privind 

aprobarea acordului de cooperare între Municipiul Bucureşti şi 

SCTMB Metrorex SA, în vederea realizării lucrărilor aferente 

obiectivului de investiŃii ,,Pasaj rutier subteran Răzoare’’, 

 Luând în considerare intensificarea traficului rutier în Zona 

Răzoare - Dr. Taberei, precum şi atingerea pragului maxim al 

capacităŃii de folosinŃă a reŃelelor de transport suprateran care 

produc blocaje rutiere; 
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 łinând cont de faptul că SCTMB Metrorex SA a demarat 

procedurile de realizare a obiectivului de investiŃii Linia de metrou 

Magistrala 5, tronsonul I Drumul Taberei-Universitate. 

 În vederea realizării simultane a celor două investiŃii (Pasaj 

rutier subteran Răzoare şi Linia de metrou Magistrala 5) 

 

 Se încheie prezentul protocol: 

 Municipiul Bucureşti şi SCTMB Metrorex SA îşi propun să 

realizeze în comun lucrarea de inters public local pasaj rutier 

subteran Răzoare, pe axa Drumul Taberei-Centru. 

 

Municipiul Bucureşti SCTMB Metrorex SA 

Primar General 

Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu 

Director General 

Gheorghe Udrişte 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Extindere Muzeul NaŃional al Satului Dimitrie Gusti – Zona de 

Sud, sector 1, Şoseaua Kiseleff nr. 28-30, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – 

PMB: aviz de urbanism nr. 27/20.10.201 ; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

427R/913983/21.06.2010;  

-  AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 16/245/06.12.2010   

-  Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: aviz nr. 

955895/15.11.2010; 

-  Comisia Tehnică de CirculaŃie: Acord de principiu nr. 15969/ 

01.11.2010/ 952520/ Oct2835; 
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- Ministerul Culturii si Patrimoniului NaŃional – DirecŃia 

Monumente Istorice, Arheologie, Peisaje Culturale, Zone 

Protejate: aviz nr. 117/ M/26.04.2010; 

-  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 3440/ 

2.11.2010; 

-  Primăria Sectorului 1: Aviz nr. 128/ E/ AP/ 11.10.2010; 

-  DirecŃia Generală Dezvoltare Urbană – DirecŃia de Mediu - 

PMB: aviz nr. 6557/15.11.2010; 

 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; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 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. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere 

Muzeul NaŃional al Satului Dimitrie Gusti – Zona de Sud, sector 1, 

Şoseaua Kiseleff, nr. 28-30, sector 1’’, pentru o suprafaŃă de 

teren S=29944 mp, teren intravilan proprietate publică a statului, 

aflat în administrarea Muzeului NaŃional al Satului Dimitrie Gusti; 

 Conform Planului Urbanistic Zonal  Parcul Herăstrău 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/ 20.10.2005 

amplasamentul se încadrează în  UTR - V1c - spaŃii plantate 

protejate; 

Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax =15 %, 

CUTmax = 0.2, RHmax = P+2, Hmax= 10m;  

  CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: sistematizare verticală, realizare alei pietonale, 

reŃele edilitare, iluminat public, mobilier  urban. 

 Indicatori urbanistici : Nu este cazul.  

 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 2 (doi) ani. 
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 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 20 

ianuarie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.01.2011 

Nr. 4 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru realizarea 

obiectivului de investiŃii „Pasaj rutier suprateran Eroilor” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a unor consilieri din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor legale pentru 

realizarea obiectivului de investiŃii „Pasaj rutier suprateran 

Eroilor”. 

 Art. 2 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 extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 20 

ianuarie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 20.01.2011 

Nr. 5 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea componenŃei Consiliului de AdministraŃie al 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti, aprobată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare demisia domnului Neicu Mihai din 

Consiliul de AdministraŃie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 2456/6/30.06.2010, precum  şi 

adresele Regiei Autonome de Transport Bucureşti nr. 

760/01.07.2010 şi nr. 111/13.01.2011, înregistrate la Cabinet 

Secretar General cu nr. 2476/6/02.07.2010 şi nr. 

70/6/14.01.2011; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) 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: 
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 Art. I ComponenŃa Consiliului de AdministraŃie al Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti se modifică astfel: 

a) Domnul Neicu Mihai se înlocuieşte cu doamna Ioana 

Ciufudean; 

b) Domnul Aron Gheorghe se înlocuieşte cu domnul Danil 

Tulugea; 

 

 Art. II DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, persoanele 

desemnate la art. I şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 20 

ianuarie 2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 20.01.2011 

Nr. 6 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului 

Bucureşti să negocieze şi să semneze, în condiŃiile legii, un 

Acord de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi judeŃul Ilfov, prin 

Consiliul JudeŃean Ilfov, în vederea implementării în parteneriat a 

proiectului "PenetraŃie Prelungirea Ghencea-Domneşti" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi 

Servicii Publice; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de Cooperare dintre 

Municipiul Bucureşti şi JudeŃul Ilfov, prin Consiliul JudeŃean Ilfov 

pentru realizarea de lucrări publice generale aferente proiectului 
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,,PenetraŃie Prelungirea Ghencea-Domneşti", conform anexei 

care face parte Integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General să semneze, în 

condiŃiile legii, Acordul de Cooperare dintre Municipiul Bucureşti 

şi JudeŃul Ilfov, prin Consiliul JudeŃean Ilfov. 

 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 

27.01.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 7 
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ANEXA LA HCGMB NR. 7/2011 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

Acest acord stabileşte cadrul cooperării dintre: 

 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sector 

6, Splaiul IndependenŃei Nr. 291 - 293, etaj 12, tel. 021/305.55.00 

int. 1252, fax 021/305.55.72, reprezentată prin domnul Prof.dr. 

Sorin Mircea OPRESCU în calitate de Primar General 

şi 

 CONSILIUL JUDEłEAN ILFOV, cu sediul în Bucureşti, 

Sector 1, Strada Gheorghe Manu nr.18, tel. 021/212.57.01, fax 

021/311.14.17, reprezentată prin domnul Cristache 

RĂDULESCU în calitate de Preşedinte 

 

 Art. 1. Obiectivele cooperării 

 Realizarea de lucrări publice generale aferente proiectului 

„PenetraŃie Prelungirea Ghencea - Domneşti" 

 

 Art.2. ResponsabilităŃile părŃilor pe zona de 

responsabilitate administrativ teritorială, respectiv pe 

teritoriul judeŃului Ilfov responsabil este Consiliul JudeŃean 

Ilfov, iar în Municipiul Bucureşti responsabil este Primăria 

Municipiului Bucureşti: 
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- vor asigura realizarea exproprierilor şi punerea la dispoziŃia 

constructorului a amplasamentului necesar execuŃiei lucrărilor 

- asigurarea finanŃării 

- efectuarea plăŃilor 

- emiterea Certificatului de urbanism 

- sprijinirea contractantului pentru obŃinerea avizelor, 

acordurilor şi autorizaŃiilor necesare 

- emiterea AutorizaŃiei de construire 

- urmărirea execuŃiei 

- participarea la recepŃia lucrărilor 

- recunoaşterea de către partenerul Consiliul JudeŃean Ilfov a 

Contractului de proiectare şi execuŃie lucrări nr. 

3952/08.11.2007 încheiat între Municipiul Bucureşti şi 

ASOCIEREA ALPINE BAU - SEARCH CORPORATION 

- exploatarea şi întreŃinerea lucrărilor executate 

 

 Art.3 Se va întocmi un act adiŃional la Contractul de 

proiectare şi execuŃie lucrări nr. 3952/08.11.2007 în ceea ce 

priveşte introducerea Consiliului JudeŃean Ilfov ca şi partener 

beneficiar. 

 

 Art.4 Modificarea Contractului de proiectare şi execuŃie 

lucrări nr.3952/08.11.2007 se va face prin act adiŃional semnat de 

ambii parteneri. 
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 Art.5 Pentru coordonarea lucrărilor va fi numită o Unitate 

de Implementare a Proiectului prin DispoziŃia Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, respectiv prin DispoziŃia Preşedintelui 

Consiliului JudeŃean Ilfov. 

 

 

Data:.................. 

 

CONSILIUL JUDEłEAN ILFOV  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

Preşedinte Primar General 

Cristache RĂDULESCU Prof. Dr.  

Sorin Mircea OPRESCU 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Alimentare cu 

energie electrică a cimitirelor Berceni şi Domneşti 

 

 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 pentru utilităŃi publice, 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. 102/12.12.2008; 

 În conformitate cu prevederile Cap. III, secŃiunea  

3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Alimentare 

cu energie electrică a cimitirelor Berceni şi Domneşti" prevăzuŃi în 

anexele nr. 1 şi nr. 2. 

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

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 4 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 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 8 
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Anexa Nr. 1 la HCGMB nr. 8/2011 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Ai investiŃiei 

,,ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CIMITIRULUI BERCENI,, 

 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI 1.099.995 RON fără TVA 1.363.994 RON cu TVA 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO 258.500 EURO fără TVA 320.540 EURO cu TVA 
VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 956.379 RON fără TVA 1.185.910 RON cu TVA 
VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 224.750 EURO fără TVA 278.690 EURO cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 53.191 RON fără TVA 65.957 RON cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 12.500 EURO fără TVA 15.500 EURO cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 31.915 RON fără TVA 39.574 RON cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 7.500 EURO fără TVA 9.300 EURO cu TVA 
CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 
TEHNICĂ 

0 RON fără TVA 0 RON cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 
TEHNICĂ 

0  EURO fără TVA 0 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 58.510 RON fără TVA 72.553 RON cu TVA 
CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 13.750 EURO fără TVA 17.050 EURO cu TVA 
DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 90 zile  
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Curs schimb valutar EURO/RON: 4,2553 

EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 

 PROIECTARE,ASISTENłĂ 

TEHNICĂ+AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

C+M+UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 

INVESTIłIE fără 

TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 85.106 RON 1.014.889 RON - 1.099.995 1.363.994 
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Anexa Nr. 2 la HCGMB nr. 8/2011 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Ai investiŃiei 

,, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CIMITIRULUI DOMNEŞTI,, 

 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI 1.265.016 RON fără TVA 1.568.619 RON cu TVA 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO 297.280 EURO fără TVA 368.627 EURO cu TVA 
VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 1.099.825 RON fără TVA 1.363.783 RON cu TVA 
VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 258.460 EURO fără TVA 320.490 EURO cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 61.191 RON fără TVA 75.877 RON cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 14.380 EURO fără TVA 17.831 EURO cu TVA 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

36.723 RON fără TVA 45.537 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 8.630 EURO fără TVA 10.701 EURO cu TVA 
CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 
TEHNICĂ 

0 RON fără TVA 0 RON cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 
TEHNICĂ 

0 EURO fără TVA 0 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 67.276 RON fără TVA 83.423 RON cu TVA 
CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 15.810 EURO fără TVA 19.604 EURO cu TVA 
DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 90 zile  
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Curs schimb valutar EURO/RON: 4,2553 

EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 

 PROIECTARE,ASISTENłĂ 

TEHNICĂ+AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

C+M+UTILAJE+TEH

NOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 

INVESTIłIE fără 

TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA(RON) 

ANUL 1 97.914 RON 1.167.101 RON - 1.265.016 1.568.619 
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Consiliul general al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Alimentare cu gaze 

la cimitirul Tudor Vladimirescu" 

 

 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 pentru utilităŃi publice, 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. 106/27.12.2010; 

 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  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Alimentare 

cu gaze la cimitirul Tudor Vladimirescu" 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 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 9 
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Anexa Nr. 1 la HCGMB nr. 9/2011 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Ai investiŃiei 

,,ALIMENTARE CU GAZE LA CIMITIRUL TUDOR VLADIMIRESCU,, 

 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO 

88861,4 RON fără TVA 
20665,4 EURO fără TVA 

110188,1 RON cu TVA 
25625,1 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 
VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 

58770,0 RON fără TVA 
13674,4 EURO fără TVA 

72874,8 RON cu TVA 
16947,6 EURO cu TVA 

CHELTUILI AFERENTE INSTALAłIILOR 
CHELTUILI AFERENTE INSTALAłIILOR 

8100,0 RON fără TVA 
1883,7 EURO fără TVA 

10770,0 RON cu TVA 
2335,8 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

7000,0 RON fără TVA 
1627,9 EURO fără TVA 

8680,0 RON cu TVA 
2018,6 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

4203,0 RON fără TVA 
 

977.4 EURO fără TVA 

52117,7 RON cu TVA 
 

1212.0 EURO cu TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 
ASISTENłĂ TEHNICĂ 
CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 
ASISTENłĂ TEHNICĂ 

4000 RON fără TVA 
 

930.2 EURO fără TVA 

4960 RON cu TVA 
 

930.2 EURO cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 2788,5 RON fără TVA 3457,7 RON cu TVA 
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CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 648,5 EURO fără TVA 804,1 EURO cu TVA 
DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 2 LUNI  

  

Curs schimb valutar EURO/RON: 4,3 

EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 

 PROIECTARE, ASISTENłĂ 

TEHNICĂ+AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

C+M+UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 

INVESTIłIE fără 

TVA 

TOTAL 

INVESTIłIE cu 

TVA (RON) 

ANUL 1 18450 RON 70411,4 RON - 88861,4 110.188 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea componenŃei Consiliului de AdministraŃie al 

S.C. CICLOP S.A., aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În baza adresei Partidului Social Democrat nr. 

12/24.01.2011 înregistrată la Cabinet Secretar General al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 156/6/24.01.2011; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) 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. l ComponenŃa Consiliului de AdministraŃie al S.C. 

CICLOP SA, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/2009 se 

modifică astfel: 
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a) Domnul Pârvan loan se înlocuieşte cu doamna Ileana Savu. 

 Art.ll DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, persoanele 

menŃionate la art.1 şi SC CICLOP SA vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 10 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea componenŃei Consiliului de AdministraŃie al 

Regiei Autonome de DistribuŃie a Energiei Termice, aprobată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 82/2009 
 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În baza adresei Partidului Social Democrat nr. 

12/24.01.2011 înregistrată la Cabinet Secretar General al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 156/6/24.01.2011; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) 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. l ComponenŃa Consiliului de AdministraŃie al Regiei 

Autonome de DistribuŃie a Energiei termice aprobată prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 82/2009 se modifică astfel: 
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a) Domnul Pârvan loan se înlocuieşte cu domnul Valentin 

Timnea. 

 Art. II DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, persoanele 

menŃionate la art. 1 şi Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei 

Termice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 11 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii  

„Amenajare Cimitir Bellu (Modernizare reŃea de apă şi canalizare, 

reabilitare alei, iluminat public, C.C.T.V.,signalistică,  

amenajare peisagistică)" 

 

 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 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. 3/19.01.2011; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 

Cimitir Bellu (Modernizare reŃea de apă şi canalizare, reabilitare 

alei, iluminat public, C.C.T.V., signalistică, amenajare 

peisagistică)", 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 

Cimiterelor 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 

27.01.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 12 
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Anexa Nr. 1 la HCGMB nr. 12/2011 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Ai investiŃiei 

Servicii de proiectare, execuŃie lucrări şi achiziŃionare dotări pentru  

AMENAJARE CIMITIR BELLU  

( Modernizare reŃea de apă şi canalizare, reabilitare alei, iluminat public, C.C.T.V. , Signalistice,  

Amenajare Peisageră)  
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII LEI 
VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO 

26.333.082,26 RON fără TVA 
6.184.668,67 EURO fără TVA 

VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 
VALOARE CONSTRUCłII +MONTAJ 

22.497.856,87 RON fără TVA 
5.283.915,84EURO fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

666.210,02 RON fără TVA 
156.468,13 EURO fără TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 
CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI AUTORIZAłII 

8.100,00 RON fără TVA 
1.902,39 EURO fără TVA 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 
CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 

248.851,00 RON fără TVA 
58.445,91 EURO fără TVA 

CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 
CHELTUIELI DIVERSE ŞI NEPREVĂZUTE 

1.213.035,25 RON fără TVA 
284.897,19 EURO fără TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 24 LUNI 
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Curs schimb valutar EURO/RON: 4.2578, la data de 17.01.2011 

EŞALONAREA INVESTIłIEI 

 
 PROIECTARE,ASISTENłĂ 

TEHNICĂ+AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII+ORGANIZARE 

ŞANTIER 

C+M+UTILAJE+ 

TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL INVESTIłIE 

ANUL 1 874.560,00 RON 20.133.000,00 RON 45,360.00 RON 21.052.920,00 
 fără TVA 

ANUL 2 48.600,00 RON 5.050.120,00 RON 181,440.00 RON 5.280.160,00 fără TVA 

 

TOTAL INVESTIłIE: 26. 333.080, 00 Ron fără T.V.A. 

32.582.828,69 RON TVA inclus 

 

 



 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind Actul AdiŃional la Acordul de Asociere încheiat între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi 

Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia în vederea continuării 

proiectului ,,Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi 

adolescenŃi" aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 308/31.08.2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate comun al DirecŃiei Generale Dezvoltare 

şi InvestiŃii şi al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de sănătate şi protecŃie socială şi 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, ale Legii nr. 487/2002 a 

sănătăŃii mintale şi a protecŃiei persoanelor cu tulburări psihice şi 

ale Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului; 



 

79 

 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Actul AdiŃional la Acordul de Asociere 

încheiat între DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia, în 

vederea continuării, pe o perioadă de cinci ani, a proiectului 

„Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi 

adolescenŃi", aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 308/2009, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 ContribuŃia financiară, în vederea derulării proiectului, 

se asigură de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti, conform anexei A la Actul AdiŃional. 

 Art. 3 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. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 13 
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DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială 

a Municipiului Bucureşti        

Spitalul Prof. Dr. 

Alexandru Obregia 

 

                         Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 13/2011 
 

 

ACT ADIłIONAL LA ACORDUL DE ASOCIERE APROBAT 
PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI NR. 308/2009 

 
Încheiat între: 

 

1. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 
Bucureşti având sediul în Bucureşti, strada Academiei nr. 3-5, 

sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana 

SIMIEAN 

şi 

2. Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia având sediul în 

Bucureşti, Şos. Berceni nr. 10-12, sector 4, reprezentat prin 

Manager, Dr. Claudia Monica BOER, 

 

denumite în continuare "părŃi" au convenit asupra următoarelor 

modificări şi completări ale Acordului de Asociere, înregistrat la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti 

cu nr. RC 59/05.10.2009 şi la Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia 
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cu nr. 12577/30.09.2009, încheiat în vederea implementării 

proiectului "Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi 

adolescenŃi": 

 

1. Articolul 4, lit. a) din Acordul de Asociere se modifică după 

cum urmează:  

a. Să asigure, pe o perioadă de cinci ani, costurile necesare 

funcŃionării liniei telefonice verzi din cadrul „Centrului de prevenire 

a tentativelor de suicid la copii şi adolescenŃi", prin alocarea, din 

bugetul propriu, a fondurilor necesare, conform Anexei A .În 

vederea asigurării continuităŃii, pentru anul 2010 decontarea 

cheltuielilor se realizează începând cu data de 01.11.2010. 

 

2. Articolul 10 va avea următorul conŃinut: "Bugetul proiectului 

este exprimat în lei, pe o perioadă de cinci ani de implementare, 

fiind prevăzut în Anexa A, care face parte integrantă din prezentul 

Act adiŃional. 

 

3. Prezentul Act AdiŃional a fost încheiat astăzi ............. ,în 

două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

DirecŃia Generală de 
AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

Spitalul Prof. Dr.  
Alexandru Obregia 

Cosmina Ioana SIMIEAN Dr. Claudia Monica BOER 
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Anexa A Buget 

Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenŃi 

 
1. Costuri abonamente lunare: Lei/lună Total /an Trotal 

/5 ani 

    

1.1. Abonament Număr Verde 260 3120.00 15600.00 

1.2. Abonament raportări/ 

statistici trafic telefonic 

220 2640.00 13200.00 

1.3. Abonament 2 posturi 

telefonice 

52 624.00 3120.00 

1.4. Trafic telefon 4000 48000.00 240000.00 

1.5. TVA* 1087.68 13052.16 65260.80 

    

2. Costuri legate de vizibilitatea 

proiectului                                 

 4000.00 20000.00 

    

3. Alte cheltuieli                                                                   3500.00 17500.00 

TOTAL  71436.16 357180.80 

• Cota TVA este calculată la 24%. În situaŃia în care aceasta va fi modificată 

prin apariŃia unor alte acte normative, aceasta va fi ajustată în mod automat la noile 

valori. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sectorului 1 de a hotărî cu 

privire la cooperarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 cu AsociaŃia Caritas Bucureşti în 

vederea realizării Proiectului de interes public „Complexul de 

Servicii Sociale Caritas - Casa Sf. loan" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei pentru relaŃii 

cu organizaŃii neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului şi ale Legii nr. 

47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

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

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



 

85 

 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art. 1. Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să 

hotărască cu privire la cooperarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu AsociaŃia 

Caritas Bucureşti în vederea realizării proiectului de interes public 

„Complexul de Servicii Sociale Caritas - Casa Sf. Ioan”. 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 Bucureşti, 27.01.2011 

Nr.14 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti şi aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al acesteia 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină; 

 În aplicarea prevederilor art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 

155/2010 privind poliŃia locală, ale Hotărârii Guvernului nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale şi ale art. 5 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 352/2010; 

 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 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă organizarea şi funcŃionarea Comisiei 

Locale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, având 

următoarea componenŃă: 
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1. Primarul General al Municipiului Bucureşti; 

2. Secretarul General al Municipiului Bucureşti; 

3. Domnul Deaconescu Ionel Cristinel consilier din cadrul 

C.G.M.B.; 

4. Domnul Bădulescu Aurelian consilier din cadrul CGMB; 

5. Domnul lovici Victor Teodor consilier din cadrul CGMB; 

6. Şeful structurii poliŃiei locale a municipiului Bucureşti; 

7. Şeful PoliŃiei Municipiului Bucureşti, din cadrul PoliŃiei 

Române sau reprezentantul acestuia. 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Comisia Locală de 

Ordine Publică a Municipiului Bucureşti prevăzută la art. 1 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 15 
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ANEXĂ 

la HCGMB nr. 15/2011 

 

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

 A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Şl FUNCłIONARE 

 

 Art. 1 Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti este un organism cu rol consultativ. 

 

 Art. 2 ComponenŃa şi Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti, care stabileşte modul de funcŃionare a acesteia, se 

stabileşte prin hotărâre a CGMB. 

 

 Art. 3 ŞedinŃele Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti sunt conduse de Primarul general. 

 

 Art.4 AtribuŃiile Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti sunt următoarele: 

 

a) asigură cooperarea dintre instituŃiile şi serviciile publice cu 

atribuŃii în domeniul ordinii şi al siguranŃei publice la nivelul 

municipiului Bucureşti; 
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b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al structurii poliŃiei locale a municipiului Bucureşti; 

 

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranŃă publică al 

municipiului Bucureşti, pe care îl actualizează anual; 

 

d) analizează periodic activităŃile de menŃinere a ordinii şi 

siguranŃei publice la nivelul municipiului Bucureşti şi face 

propuneri pentru soluŃionarea deficienŃelor constatate şi pentru 

prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

 

e) evaluează cerinŃele specifice şi face propuneri privind 

necesarul de personal al structurii poliŃiei locale a municipiului 

Bucureşti; 

 

f) prezintă Consiliului General al Municipiului Bucureşti rapoarte 

anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de 

ordine şi siguranŃă publică al municipalităŃii şi propune Primarului 

general, în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, 

iniŃierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele 

care afectează climatul social. 

 

 Art. 5 Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului 

Bucureşti se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, 
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la convocarea Primarului general al municipiului Bucureşti sau a 

unei treimi din numărul consilierilor generali. 

 Art. 6 Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti este asigurat de personal, cu atribuŃii în 

acest sens, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

general, desemnat prin dispoziŃia acestuia. 

 

 Art. 7 Modul efectiv de desfăşurare a activităŃii Comisiei 

Locale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti se stabileşte, 

în baza prezentului regulament, prin proceduri / instrucŃiuni 

interne de lucru ale acesteia, adoptate de către comisia astfel 

constituită. 

 

 Art. 8 Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

este în conformitate cu prevederile Legii PoliŃiei locale nr. 

155/2010 şi ale HG nr. 1332/29.12.2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei 

locale şi se modifică şi completează cu celelelte prevederi legale 

aplicabile, intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Tudor Vianu  

nr. 38, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de : 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU -DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr. 27/1/ 5/28.10.2009; 

- Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului: aviz nr. 19/ 

2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 581/37/ 2010; 

- Comisia de coordonare reŃele a PMB: aviz nr. 877775/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

877778/16135/2009; 

- DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 27/1/5/28.10.2009; 

- Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

734/29/V/32562/2009. 

 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, modificată şi completată; 

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

Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică 

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

41 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

nr. 38, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S = 192,20 mp. (S = 

192,00) teren proprietate persoane fizice conform contractului de 

vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 740/2009. 

 Conform Planului Urbanistic General aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, amplasamentul se suprapune subzonei funcŃionale: 

L1a - subzona destinată locuinŃelor individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POT=45%; CUT 

max=1,3; Rmaxh=P+2E 
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 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici: POT max=65%, CUT max=2,3; 

RmaxH=S+P+3E - regimul de înălŃime propus va respecta 

înălŃimea imobilului situat la calcan, respectiv a imobilului de la 

numărul 36. 

 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 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 16 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Popa Savu nr. 65 - 65 A, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 2/1/4/21.01.2009/R 

19.03.2009/R/19/27.09.2010; 

- Ministerul Dezvoltării, Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 124/ 

2009; 

- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia 

pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional a 

Municipiului Bucureşti: aviznr. 431/Z/22.04.2009; 
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- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 572/39/18.05.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 803853/23.02.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 1749/ 

20.02.2009; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1541/941302/14.09.2010. 

 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; 

- 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; 

 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. 



 

96 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Popa Savu nr. 

65-65 A, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S = 300,00 mp., 

teren proprietate persoană fizică. 

 Conform PUZ ,,Zone Construite Protejate" aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul ce face 

obiectul documentaŃiei de urbanism se suprapune Zonei Protejate 

nr. 93 - Parcelarea Uruguay. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT max: 50%; CUT 

max: 1,8; Hmax= 13 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃii: birouri, locuinŃe, servicii. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 50%; CUTmax = 2,16; 

RmaxH = 2S+P+3E-4E+Etehn. 

 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. 
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 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 17 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Mr. Gheorghe ŞonŃu nr. 13A, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - 

DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 8/3/12.05.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 77/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2645/157/2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural National a Municipiului 

Bucureşti: aviz nr. 317/Z/2010; 

- Serviciul Român de InformaŃii - U.M. 0362: aviz nr. 60206/2010; 
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- Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major General: aviz nr. 

D/1102/18.06.2010; 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 

1.111.582/1/2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 877226/46/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acordul de principiu nr. 

15883/2009; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

275/868793/2009; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: avizul de oportunitate nr. 

28/4/18.11.2009. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350 /2001 privind amşrjajarea 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; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Mr. Gheorghe 

ŞonŃu nr. 13A, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de 

aproximativ 6,2 ha., din care teren ce a generat PUZ S=1012,00 

mp., proprietate persoană fizică. 

 Conform Planului Urbanistic Zonal "Zone Construite 

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

amplasamentul se încadrează în Zona Protejată nr. 60 - 

Parcelarea DocenŃilor. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT = 25%; 

CUTmax=1,0; Hmax=13 m. 

 FuncŃiuni: locuinŃe.                                                                               

 Indicatori urbanistici: POTmax=49%, CUTmax=2,9; 

RmaxH=3S+P+5E-6E - Hmax=24m. 

 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. 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr.18 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Povestei nr. 

6,8,10,10A,12A-intr. Belciugatele nr. 2,4,6,8,10,12,14, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 

23/1/5/09.07.2008/R/28.01.2009/R/06.04.2010; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

257/2008; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

28936/1953/2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 6626/663/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 784219/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

14545/2008. 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii 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; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

6,8,10,10A,12A - intr. Belciugatele nr. 2,4,6,8,10,12,14, sector 4, 

pentru o suprafaŃă studiată S = 6673,27 mp., proprietate 

persoană fizică. 

 Conform PUG - ului Municipiul Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în 

subzona CB3 - poli urbani principali. 
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 70%; 

CUTmax = 4,5. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune: ansamblu de locuinŃe colective. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 50%; CUTmax = 4,5; 

RmaxH = 2S + P + M + 12E. 

 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 

27.01.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 19 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism Modificare PUZ 

"Zone Construite Protejate - Zona Protejată 44 - 

Temişana" 

Regulament specific pentru amplasamentele situate în : str. Luigi 

Cazzavillan nr. 20; str. Mircea Vulcănescu nr. 6; str. Theodor 

Aman nr. 32; str. G-ral Berthelot nr. 21; str. Temişana nr. 14;  

str. Temişana nr. 36-38 sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - 

DUAT a PMB : aviz de urbanism nr. 10/24/2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 82/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 6811/699/2009 şi decizia etapei de încadrare nr. 

2554/147/2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniu NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 
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306/Z/2010; aviz nr. 306.1/Z/2010; aviz nr. 306.2/Z/2010; aviz nr. 

306.3/Z/2010; 

- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia 

Monumente Istorice, Arheologie, Peisaje Culturale, Zone 

Protejate: aviz nr. 292/Z/2009; 

- Ministerul Culturii şi Cultelor - DirecŃia pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1450/Z/2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 911893/2010; aviz nr. 

911894/2010; aviz nr. 797805/2009; aviz nr. 728237/2008; aviz 

nr. 934754/2010. 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

788808/19048/2008; acord de principiu 884979/654/2009; acord 

de principiu nr. 728235/7718/2008; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1095/927095/2010; certificat de urbanism nr. 628/901754/2010; 

certificat de urbanism nr. 965/925491/2010; certificat de urbanism 

nr. 874/903699/2010; certificat de urbanism nr. 882/913178/2010; 

certificat de urbanism nr. 873/913177/2010; 

- DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 19/7/17.06.2009. 

 În conformitate cu prevederile : 

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

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

107 

 

- 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; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism "Modificare 

PUZ Zone Construite Protejate - Zona Protejată 44 - Temişana" - 

Regulament specific pentru amplasamentele situate în: str. Luigi 

Cazzavillan nr. 20; str. Mircea Vulcănescu nr. 6; str. Theodor 

Aman nr. 32; str. G-ral Berthelot nr. 21; str. Temişana nr. 14; str. 

Temişana nr. 36-38, sector 1, care modifică şi completează 

documentaŃia de urbanism PUZ "Zone Construite Protejate -Zona 

Protejată 44 - Temişana" aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

279/2000. 
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 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax=65 %, 

suprafaŃa rămasă liberă trebuie să fie de cel puŃin 50 mp.; 

CUTmax=1,8 (2,5 în cazul clădirilor situate pe fronturile străzilor 

Mircea Vulcănescu şi Popa Tatu); Regim de înălŃime: maximum 

10 m, minimum 7 m (cu excepŃia clădirilor situate pe fronturile 

străzilor Mircea Vulcănescu şi Popa Tatu unde înălŃimea maximă 

poate fi 13 m). 

 Peste înălŃimea admisă se acceptă realizarea unui singur 

nivel (3 m) retras la 1,5 m faŃă de planul vertical al faŃadei. 

ÎnălŃimea noilor construcŃii nu va putea depăşi, totodată, cu mai 

mult de 3 m înălŃimea clădirilor existente învecinate. Se admite 

realizarea unui element arhitectural care poate depăşi cu 3 m 

înălŃimea maximă verticală (10 m), desfăşurat pe cel mult o 

treime din lungimea faŃadei. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe şi funcŃiuni mixte. 

 Indicatori urbanistici: 

- Str. Luigi Cazzavillan nr. 20: POTmax=65%, CUTmax=3; 

RmaxH = S+P+2E - S+P+5E - Hmax - 21 m, se va respecta 

înălŃimea calcanului existent cu care se învecinează pe latura de 

sud. 

- Str. Mircea Vulcănescu nr. 6: POTmax=65%, CUTmax=3,5; 

RmaxH=S+P+5E - Hmax-20 m şi S+P+3E - Hmax-13 m. 

- Str. Theodor Aman nr. 32: POTmax=65%, CUTmax=3; 

RmaxH=2S+P+2E-3,4 Eretrase - Hmax-18 m - Hcornişă -10 m. 
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- Str. G-ral Berthelot nr. 21a: POTmax=84%, CUTmax=2,72 (cf. 

aviz nr. 292/Z/2009 emis de Ministerul Culturii şi Cultelor); 

RmaxH=S+P+2E-3E - Hmax-15 m. 

- Str. Temişana nr. 14: POTmax=65%, CUTmax=4; 

RmaxH=2S+P+4E-5E - Hmax-21 m - Hcornişă-17 m. 

- Str. Temişana nr. 36-38: POTmax=70%, CUTmax=3; 

RmaxH=2S+P+3E-4E - Hmax-18 m - Hcornişă -18 m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 20 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Poligrafiei nr. 73-75, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 2/13/27.01.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 52/2010; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

6926/272/12.04.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 1725/93/16.08.2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 900731/26.03.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

2039/22.02.2010; 

- DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 27/4/28.10.2009. 
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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; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

nr. 73-75, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de cea. 2,5 ha din 

care parcela care a generat documentaŃia ST=1315,00 mp., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află 
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în subzona L1a –l ocuinŃe individuale şi colective mici cu maxim 

P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecŃie. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=45%, CUTmax 

=0,9 (P+1) -1,3 (P+2); Hmax=10 m (P+2); 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune: birouri şi locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=45%, CUTmax =3; 

Rmaxh =2S+P+5E+E6 retras; Hmax=28m. 

 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 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 21 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Metav - str. Biharia 

nr. 67 - 77, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/12/26.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 196/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4542/370/19.05.2010; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 

21121/1301/26.10.2007; 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 

1026597/05.08.2009; 

- Serviciul Român de InformaŃii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 

78393/06.08.2009; 
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- Ministerul Apărării NaŃionale - Statul Major General: aviz nr. 

D/1717/05.08.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 

860244/25.09.2009 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 19154/ 

17.12.2008. 

- Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 2842/271/B 

/29705/07.10.2009; 

- Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 3080/301/B 

/29704/14.10.2009. 

 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; 

 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. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Metav - str. Biharia 

nr. 67 - 77, sector 1, pentru o suprafaŃă de aprox. ST = 31,5 ha., 

din care parcela care a generat PUZ S=195.740,63 mp. 

proprietate privată a beneficiarului. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 amplasamentul se află în 

subzona A2b - subzona unităŃilor industriale şi de servicii. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: 

- POTmax = 80%; CUT volumetric max = 15 mc/mp: H max = 20 

m.  

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃii şi indicatori urbanistici: 

 UTR 1 birouri, servicii, logistică - suprafaŃă = 87.150 mp,  

  POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; H max = 40 m; 

 UTR 2 birouri, servicii - suprafaŃă = 12.763 mp, POTmax = 

35%; - CUTmax = 2; H max - 50 m; 

 UTR 3 locuinŃe colective, dotări complementare - suprafaŃă 

= 50.078 mp, POTmax = 30%; CUTmax = 2; H max = 30 m; 

  UTR 4 comerŃ, servicii, agrement - suprafaŃă = 29.609 mp,  

POTmax = 50%; CUTmax = 1,5; H max = 15 m; 

 UTR 5 echipamente publice - suprafaŃă = 20.400 mp, 

POTmax = 35%; CUTmax = 1; H max = 15 m. 



 

116 

 

 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 

27.01.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 22 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Calea Ion Zăvoi - AviaŃia Utilitară, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 16/2/27.05.2009-

R/26.08.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 158/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2166/123/28.06.2010; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

10087/529/29.04.2009; 

- Ministerul Apărării - Statul Major General: aviz nr. 

D/1796/22.02.2008; 

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - DirecŃia 

Generală Management Logistic şi Administrativ: aviz de principiu 

nr. 735728/06.05.2008; 
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- Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale: aviz nr. 

130591/11.03.2008; 

- Romtelecom SA: aviz de principiu nr. 

203/04/07/01/90112/23.01.2007; 

- Compania NaŃională Aeroporturi Bucureşti: adresa nr. 

DSD/SI/924/15.10.2010 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 871874/43/13.11.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

852204/11049/14.08.2009; 

- DirecŃia Urbanism - PMB: aviz de oportunitate nr. 

73/26.08.2010; 

- Primăria Sectorului 1: certificatul de urbanism nr. 

536/40/B/6940/10/12.05.2010. 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Ion Zăvoi - 

AviaŃia Utilitară, sector 1 pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 

88181 mp., proprietate privată persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiul Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în 

subzona M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire 

continuu sau discontinuu şi înălŃimi maxime de P+4. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=60%; 

CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: birouri, hotel, comerŃ, locuinŃe, servicii. 

 Indicatori urbanistici: 

a) UTR1 - M2.1 POT max =60%; CUT max = 3,5; Hmax =25m; 

b) UTR2 - M2.1 POT max =60%; CUT max = 3,5; Hmax =25m; 

c) UTR3 - M2.1 POT max =60%; CUT max = 3,5; Hmax =15m; 

d)UTR4 - T3 POT max =60%; CUT max = 2,4; Hmax =15m. 

ÎnălŃimea maximă a fiecărei clădiri în parte, din cadrul fiecărui 
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UTR, se va stabili prin studiu topografic WGS, aprobat de către 

A.A.C.R. 

 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 

27.01.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 23 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Autostrada Bucureşti 

- Braşov sector Bucureşti - Ploieşti, Km. 0+000 - Km. 19+500 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/9/17.02.2010; 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: aviz nr. 98/93 

/30.06.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 79/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 993/23.03.2010; 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 

1.108.069/1/15.04.2010; 

- Serviciul Roman de InformaŃii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 

58.858/18.03.2010; 

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

D/424/16.03.2010. 
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- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 931483/13.08.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 5971/15.03.2010. 

 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; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Cu respectarea prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Autostrada 

Bucureşti - Braşov - sector Bucureşti - Ploieşti, Km. 0+000 - Km. 

19+500 - sector 2, pentru o suprafaŃă studiată de cca. 23,98 ha., 
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zonă urbană caracterizată de existenŃa tuturor formelor de 

proprietate. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti şi Regulamentului 

local de urbanism al Municipiului Bucureşti, aprobate prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, teritoriul studiat este cuprins 

parŃial în subzona V1a - parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate 

publice (între sos. Petricani şi Valea Saulei) şi în subzona V3b - 

complexe şi baze sportive (între Valea Saulei şi str. GherghiŃei) 

 Indicatorii urbanistici caracteristici: V1a - POT cu 

construcŃii, circulaŃii carosabile şi pietonale = max. 15%, 

CUTmax.=0,2; Hmax. = P+2; 

 V3b - POT cu construcŃii, circulaŃii, platforme = max. 30%, 

CUTmax.=0,35; Hmax. = P+2. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: transport rutier şi zona de protecŃie aferenta - V5 

Reglementările cuprinse în prezentul PUZ detaliază rezolvarea 

arterelor de circulaŃie şi pot fi folosite exclusiv pentru autorizarea 

lucrărilor de construire a obiectivelor de utilitate publică şi de 

amenajare a domeniului public. 

 Indicatori urbanistici: se menŃin conform prevederilor 

Regulamentului local de urbanism aferent PUG-ului Municipiului 

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

 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 aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 24 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Calea Văcăreşti nr. 295-303, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism 

nr.15/1/87/18.04.2007/R/05.02.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 143/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 5031/404/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

10074/530/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.759816/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

815229/3928/2009. 

 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 /2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică. 

 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 TE: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Calea 

Văcăreşti nr. 295-303, sector 4 pentru o suprafaŃă de teren 

S=3987,00 mp., teren proprietate persoane fizice şi S=807,83 

mp., suprafaŃă de teren propusă pentru concesionare/schimb, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare (etapa ulterioară 

aprobării documentaŃiei de urbanism în funcŃie de regimul juridic 

al suprafeŃelor de teren ce fac obiectul cauzei). 
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 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti amplasamentul 

ce face obiectul documentaŃiei de urbanism, se încadrează în - 

Zona CB3 - zona polilor urbani principali şi parŃial în Zona V1a - 

parcuri, grădini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fâşii plantate 

publice. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: 

 Zona CB3: POTmax =70%; CUTmax =4,5; Rmaxh - se va 

reglementa prin PUZ; 

  Zona V1a: se vor respecta prevederile legale în vigoare.  

 CondiŃii de construire aprobate: FuncŃiuni: locuire şi dotări, 

comerŃ, birouri. 

 Indicatori urbanistici: POTmax=80%, CUTmax=7; 

RmaxH=S+P+12E -S+P+19E - 4S+P+20E - 4S+P+25E. 

 Zona V1a: se vor respecta prevederile legale în vigoare. 

 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 adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 25 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Nifon Bălăşescu nr. 20, sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 6/1/2/21.04.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 52299/ 

DGDT/11.10.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3161/199/09.09.20'l0; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

409/Z/12.05.2010; 
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- Comisia de Precoordonare ReŃele a PMB: aviz nr. 946397/ 

01.11.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 11988/ 

09.08.2010; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

57/883022/29.01.2010. 

 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; 

- 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; 

 În temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) şi art. 45 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Nifon 

Bălăşescu nr. 20, sector 2 pentru imobilul cu teren în suprafaŃă 

de 294,57 mp proprietate persoană fizică. 

 Conform PUZ - Zone protejate construite aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se află în zona 

protejată nr. 62 - Parcelarea Baicului. Pe teren este executată o 

construcŃie conform autorizaŃiei de construire nr. 1188/69B din 

23.11.2009, în baza PUD aprobat prin Hotărârea C.L. sector 2 nr. 

126/2008. 

 Indicatori urbanistici autorizaŃi: POTmax = 60,88%; 

CUTmax = 1,8. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: mansardare în volumul podului existent - locuinŃă 

individuală.  

 Indicatori urbanistici: POTmax = 60,88%; CUTmax = 2,16; 

RmaxH = S+P+2E+M. 

 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 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 26 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Bărbătescu Vechi, nr. 3 - 5 ,  sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - 

PMB: aviz de urbanism nr. 8/1/1/12.05.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 53/2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patromoniu Cultural NaŃional a Municipiului Bucureşti: 

adresa nr. 584/SMI/14.06.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2746/168/02.08.2010; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 913080/16/14.05.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 7571/26.04.2010; 
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- Primăria Sectorului 5: certificat de urbanism nr. 

1513/V/08.09.2009. 

 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; 

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

Urbanistic General al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Bărbătescu 

Vechi, nr. 3-5, sector 5 pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 

2930 mp., proprietate privată a parohiei Bărbătescu Vechi. 
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 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în 

subzona CB3 - subzona polilor urbani principali. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 70%; 

CUTmax = 4,5; Rmax H = nu se limitează înălŃimea clădirilor. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: biserică. 

 Indicatori urbanistici: POTmax = 30%; CUTmax = 0,45; 

Hmax turlă = 43 m. 

 

 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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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 27 



 

137 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HO T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Muşeteşti nr. 18, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 6/1/4/21.04.2010; 

- DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 27/1/4/28.10.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 68/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2509/143/20.07.20'l0; 

- Comisia de Coordonarea PMB: aviz nr. 899117/12.03.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

897160/5642/2010. 

 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. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Muşeteşti nr. 

18, sector 1 pentru o suprafaŃă de teren S=617,75 mp. (S=618,00 

mp din măsurători cadastrale), teren proprietate persoană fizică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează 

în unitatea teritorială de referinŃă L1a - locuinŃe individuale şi 

colective mici cu maxim P+2 niveluri. 
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=45%; 

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

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POT max =45%; CUT max = 

2,1; Rmaxh =S+P+3E-4E retras. 

 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 

27.01.2011 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 28 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HO T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/29.10.2008 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Şos. Alexandriei nr. 152, 

sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

construcŃii, 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. 

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

lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. I: Art.1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/2008, se modifică 

şi va avea următorul conŃinut: 

"Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Şos. Alexandriei nr. 152, 

sector 5, pentru o suprafaŃă de teren S= 37827,18 mp. teren ce a 

generat PUZ, proprietate de stat cu drept de folosinŃă 

 Conform PUG-lui Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, amplasamentul se încadrează în Zona G1 - zona 

destinată construcŃiilor şi amenajărilor pentru gospodărie 

comunală. 

 Indicatori urbanistici: POT max = 50%;CUT max = 1,8.  

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: birouri, centru comercial, mall. 

 Indicatori urbanistici: POT max = 62%, CUT max 1,75; 

RmaxH= birouri - P+5E - P+7E; = mall - P+2E - 3E = centru 

comercial - parter înalt Hmax -15 m." 

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

329/29.10.2008 rămân neschimbate. 
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 Art.lll DirecŃiile din aparatul 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 

27.01.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 29 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Metrorex S.A. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi 

Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea 

CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Metrorex S.A., conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General să semneze 

pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, Acordul de cooperare 

prevăzut la art. 1. 
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 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi S.C Merorex S.A. 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 30 
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ANEXA LA HCGMB NR. 30/27.01.2011 

 

ACORD DE COOPERARE 

 

 

Acest acord stabileşte cadrul cooperării dintre: 

 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sector 

6, Splaiul IndependenŃei Nr. 291 - 293, etaj 12, tel. 021/305.55.00 

int. 1252, fax 021/305.55.72, web: www.pmb.ro, reprezentată prin 

domnul Prof.dr. Sorin Mircea Oprescu în calitate de Primar 

General 

şi 

 S.C. METROREX S.A., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-

dul Dinicu Golescu nr. 38, tel. 021/319.36.01, 021/ 336.00.90, fax 

021/312.51.49, reprezentată prin domnul Gheorghe Udrişte în 

calitate de Director General. 

 

 Obiectivele cooperării 

 Amenajarea şi exploatarea ca parcări a unor galerii tehnice 

edilitare de metrou, neutilizate în prezent. 

 

Coordonatori ale activităŃilor specifice Acordului de 

Cooperare (Persoane de contact): 
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SC METROREX SA 

Adresa: Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Dinicu Golescu nr. 38 

PMB - DTDSC 

Adresa: Bucureşti, Sector 6, Splaiul 

IndependenŃei Nr. 291 - 293, etaj 12 

Numele şi prenumele: 

Gheorghe Udrişte 

Numele şi prenumele:  

Mădălin Dumitru 

PoziŃia: Director General 

Metrorex 

PoziŃia: Director General P.M.B.-D.G.I.S.P. 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

Telefon: 021 305 55 00 int. 1251  

Fax: 021 305 55 72 

Email:  

madalin.dumitru@bucuresti-primaria.ro 

 Numele şi prenumele: Ing. Ion Dedu 

 PoziŃia: Director Executiv D.T.D.S.C. 

 Telefon: 021 305 55 00 int. 1251  

Fax: 021 305 55 72 

Email: ion.dedu@bucuresti-primaria.ro 

Alte prevederi: 

Prezentul Acord de cooperare poate fi completat şi modificat cu 

acordul părŃilor. 

 

Data: .................................... 

 

S.C. METROREX S.A. Municipiul Bucureşti 

Director General Primar General 

Ing. Gheorghe UDRIŞTE Prof. Dr. Sorin Mircea 

OPRESCU 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică şi 

abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 308/2008 şi Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 149/2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia SpaŃiu Locativ Şi Cu Altă 

DestinaŃie; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17, 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  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei de repartizare a 

locuinŃelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate 

publică, conform anexei nr. 1. 
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 Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al Comisiei de repartizare a locuinŃelor pentru persoanele 

expropriate pentru cauză de utilitate publică, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 Secretariatul Comisiei de repartizare a locuinŃelor 

pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică se 

asigură de către DirecŃia SpaŃiu Locativ Şi Cu Altă DestinaŃie. 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 308/2008 şi Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 149/2009, precum şi orice alte prevederi contrare se 

abrogă. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Comisia prevăzută 

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

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 31 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti  

Nr. 31/ 27.01.2011 

 

Membri în Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică 

 

-doamna Carmen IVANOIU - Director DirecŃia SpaŃiu Locativ Şi 

Cu Altă DestinaŃie - preşedinte; 

-preşedinte supleant - persoana împuternicită de către titular; 

-doamna Măria PETRAŞCU - Director executiv DirecŃia 

Patrimoniu - membru; 

- membru supleant - persoana împuternicită de către titular; 

-domnul Andrei CRECI - Director executiv adjunct DirecŃia 

Juridic - membru; 

- membru supleant - persoana împuternicită de către titular; 

-doamna Măria Roxana COSMA - reprezentant al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti 

- membru; 

-doamna Virginia MIHAILOVICI - reprezentant al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti  

- membru 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti  

Nr. 31/27.01.2011 

 

Regulamentul de Organizare Şi FuncŃionare al Comisiei de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele expropriate 

pentru cauză de utilitate publică 

 

Art. 1 - Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru persoanele 

expropriate pentru cauză de utilitate publică, denumită în 

continuare Comisia, se organizează şi funcŃionează potrivit 

hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având în 

componenŃa nominală reprezentanŃii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti desemnaŃi de către acesta prin hotărâre de 

consiliu precum şi reprezentanŃii direcŃiilor Aparatului de 

Specialitate al Primarului General prevăzute în hotărârea CGMB. 

Art. 2 - AtribuŃiile principale din domeniul de activitate al Comisiei 

sunt următoarele:  

a) analizează dosarele înaintate de către Secretariatul Comisiei, 

solicitând, dacă este cazul, acte în completare; 

b) verifică încadrarea geografică a locuinŃelor care sunt deŃinute 

de către potenŃialii beneficiari în actele normative de declarare a 

utilităŃii publice pentru fiecare caz în parte; 

c) verifică încadrarea legală a titlurilor de locaŃie deŃinute de către 

potenŃialii beneficiari în actele normative privind înscrierea 
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lucrărilor de utilitate publică în planurile urbanistice şi de 

amenajare a teritoriului; 

d) solicită direcŃiilor abilitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti lista locuinŃelor care fac obiectul repartizării pentru 

persoanele expropíate pentru cauză de utilitate publică;  

e) emite decizii privind dreptul potenŃialului beneficiar de a primi o 

locuinŃă în calitate de persoană expropiată pentru cauză de 

utilitate publică; 

f) membrii Comisiei pot propune participarea specialiştilor şi/sau 

experŃilor la şedinŃele sale în vederea consultării, dar fără drept 

de vot. 

Art. 3 - (1) Lucrările de secretariat ale Comisiei se asigură de 

către Secretariatul care funcŃionează în cadrul DirecŃiei SpaŃiu 

Locativ Şi Cu Altă DestinaŃie. 

 (2) Membrii Secretariatului Comisiei sunt numiŃi prin Notă 

de către Directorul DirecŃiei SpaŃiu Locativ Şi Cu Altă DestinaŃie. 

Art. 4 - (1) ŞedinŃele Comisiei se desfăşoară în prezenŃa 

majorităŃii membrilor din componenŃa acesteia 

(2) Deciziile Comisiei se iau, în şedinŃele legal 

întrunite, potrivit alineatelor precedente, cu votul majorităŃii 

membrilor prezenŃi. 

(3) PrezenŃa membrilor Comisiei la şedinŃele acesteia 

este obligatorie. 

(4) Membrii supleanŃi ai prezentei Comisii au aceleaşi 

drepturi ca şi membrii titulari. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona 

Pilot A din Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti, abrogarea art. 

1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 309/2008, precum şi abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 382/2008 şi Hotărârii C.G.M.B.  

nr. 240/2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia SpaŃiu Locativ Şi Cu Altă 

DestinaŃie; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17, 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 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei de repartizare a 

locuinŃelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de 

evacuare din Zona Pilot A din Centrul Istoric al Municipiului 

Bucureşti, conform anexei nr. 1. 

 Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al Comisiei de repartizare a locuinŃelor pentru persoanele 

evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona Pilot A din 

Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti prevăzut în anexa nr. 2. 

 Art.3 Secretariatul Comisiei de repartizare a locuinŃelor 

pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din 

Zona Pilot A din Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti se 

asigură de către DirecŃia SpaŃiu Locativ Şi Cu Altă DestinaŃie. 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Art. 1 dinHotărârea C.G.M.B. nr. 309/2008, Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 382/2008 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 240/2009, 

precum şi orice alte prevederi contrare se abrogă. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Comisia prevăzută 

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



 

154 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.01.2011 

Nr. 32 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti  

Nr. 32/27.01.2011 

 

Membri în Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona 

Pilot A din Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti 

 

- doamna Carmen IVĂNOIU - Director DirecŃia SpaŃiu Locativ Şi 

Cu Altă DestinaŃie - preşedinte;  

-preşedinte supleant - persoana împuternicită de către titular; 

-doamna Maria PETRAŞCU - Director executiv DirecŃia 

Patrimoniu - membru; 

- membru supleant - persoana împuternicită de către titular; 

-domnul Andrei CRECI - Director executiv adjunct DirecŃia 

Juridic - membru; 

 -membru supleant - persoana împuternicită de către titular; 

-domnul Romeo Teodor POP - reprezentant al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti 

- membru; 

-doamna Elena CRUCEANU - reprezentant al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti 

- membru; 

-domnul Horia SCARLAT - reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

-membru supleant 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti 

Nr. .32I 27.01. 2011 

 

Regulamentul de Organizare Şi FuncŃionare al Comisiei de 

repartizare a locuinŃelor pentru persoanele evacuate sau 

aflate în curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul Istoric 

al Municipiului Bucureşti 

Art. 1 - Comisia de repartizare a locuinŃelor pentru persoanele 

evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona Pilot A din 

Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti, denumită în continuare 

Comisia, se organizează si funcŃionează potrivit Hotărârii 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, având în componenŃa 

nominală reprezentanŃii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, desemnaŃi de către acesta prin hotărâre de consiliu 

precum şi reprezentanŃii direcŃiilor Aparatului de Specialitate, 

desemnaŃi prin hotărârea CGMB. 

Art. 2 - AtribuŃiile principale din domeniul de activitate al Comisiei 

sunt următoarele: 

a) stabileşte actele necesare constituirii dosarelor de către 

potenŃialii beneficiari; 

b) analizează dosarele înaintate de către Secretariatul Comisiei, 

solicitând, dacă este cazul, acte în completare; 
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c) verifică încadrarea geografică a locuinŃelor care sunt deŃinute 

de către potenŃialii beneficiari în Zona Pilot A din Centrul Istoric al 

Municipiului Bucureşti; 

d) verifică încadrarea legală a titlurilor de locaŃie deŃinute de către 

potenŃialii beneficiari în actele normative în vigoare; 

e) analizează calităŃile de persoane evacuate sau aflate în curs 

de evacuare a potenŃialilor beneficiari;  

f) solicită direcŃiilor abilitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti lista locuinŃelor care fac obiectul repartizării pentru 

persoanele evacuate din Zona Pilot A din Centrul Istoric al 

Municipiului Bucureşti; 

g) emite decizii privind dreptul potenŃialului beneficiar de a primi o 

locuinŃă socială în calitate de persoană evacuată din Zona Pilot A 

din Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti;  

h) poate solicita serviciului specializat din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti 

întocmirea anchetelor sociale; 

i) membrii Comisiei pot propune participarea specialiştilor şi/sau 

experŃilor la şedinŃele sale în vederea consultării, dar fără drept 

de vot. 

Art. 3 - (1) Lucrările de secretariat ale Comisiei se asigură de 

către Secretariatul care funcŃionează în cadrul DirecŃiei SpaŃiu 

Locativ Şi Cu Altă DestinaŃie din cadrul DirecŃiei Generale 

Dezvoltare Urbană. 
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(2) Membrii Secretariatului Comisiei sunt numiŃi prin 

Notă de către Directorul DirecŃiei SpaŃiu Locativ Şi Cu Altă 

DestinaŃie din cadrul DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană.  

Art. 4 - (1) ŞedinŃele Comisiei se desfăşoară în prezenŃa 

majorităŃii membrilor din componenŃa acesteia. 

(2) Deciziile Comisiei se iau, în şedinŃele legal 

întrunite, potrivit alineatelor precedente, cu votul majorităŃii 

membrilor prezenŃi. 

(3) PrezenŃa membrilor Comisiei la şedinŃele acesteia 

este obligatorie. 

(4) Membrii supleanŃi prevăzuŃi în Anexa nr. 1 din 

prezenta Hotărâre vor avea aceleaşi drepturi ca şi membrii 

titulari. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea dreptului la transport gratuit, în baza legitimaŃiei 

de serviciu, pe mijloacele de transport în comun de suprafaŃă, 

pentru personalul Primăriei Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor şi 

serviciilor publice de interes local ale Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. I) şi alin. (6) 

lit. e) din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public 

local; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se acordă personalului Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti dreptul la transport gratuit, în baza 

legitimaŃiei de serviciu, pe mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă ale Regiei Autonome de Transport Bucureşti. 



 

160 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa de îndată a 

Consiliului General al Municipiului General din data de 

27.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea 

conform art. 48 alin 1 

 

Bucureşti, 27.01.2011  

Nr. 33 
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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. 33/27.01.2011 privind acordarea dreptului la 

transport gratuit, în baza legitimaŃiei de serviciu, pe 

mijloacele de transport de suprafaŃă, pentru personalul 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi instituŃiilor şi serviciilor 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti, pentru 

următoarele motive: 

 Hotărârea a fost aprobată în cadrul unei şedinŃe de îndată 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Potrivit art. 39 (4) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convocarea 

consiliului local se poate face de îndată „în caz de forŃă majoră 

şi de maximă urgenŃă pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte 

situaŃii stabilite de regulamentul de organizare şi funcŃionare a 

consiliului local". Analizând obiectul hotărârii, se constată că 

acesta nu se încadrează în niciuna dintre situaŃiile prevăzute de 

lege. 
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 Proiectul de hotărâre a fost iniŃiat şi propus pe ordinea de zi 

de către un consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, întemeindu-se pe art. 36 (1) şi art. 45 (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 36 (1) prevede următoarele: „Consiliul local are 

iniŃiativă şi hotărăşte, în condiŃiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepŃia celor care sunt date prin lege în 

competenŃa altor autorităŃi ale administraŃiei publice locale sau 

centrale. 

 Potrivit art. 63 (4) lit.a) din Legea nr. nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare primarul exercită funcŃia de ordonator 

principal de credite, iar pentru respectarea textului de lege 

menŃionat, era necesar ca acest proiect de hotărâre să fie 

aprobat de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la 

propunerea Primarului General, întrucât, prin punerea în 

executare se efectuează cheltuieli de la bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici ai Proiectului „Înlocuirea sistemelor 

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 

energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii;  

 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. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 

coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 
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intervenŃii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative; 

 Analizând Ghidul de finanŃare a Programului privind 

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire – beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, 

instituŃii publice şi unităŃi de cult, aprobat prin Ordinul nr. 1741 din 

20.10.2010 al Ministrului mediului şi pădurilor; 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2), lit. ”m” 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 studiul de fezabilitate al Proiectului 

„Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9”.  

 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

menŃionat la art. 1, pentru varianta 1 analizată în cadrul studiului - 

sistem monovalent de încălzire/răcire cu utilizarea pompelor de 

căldura (sol-apă), după cum urmează: 

a) valoarea investiŃiei: 4 677 076 lei (inclusiv TVA) 
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b) C+M: 123 766 lei (inclusiv TVA) 

c) durata de realizare a 

investiŃiei: 

 7 (şapte) luni 

 

 Art. 3. FinanŃarea proiectului se va asigura din surse ale 

bugetului local şi/sau din alte surse legal constituite. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul său de drept, DirecŃia Management Economic, 

DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 1 

Data: 26.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării la Programul de finanŃare 

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează 

energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităŃi 

administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de cult cu 

Proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9 ” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii;  

 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. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
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general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 

coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative; 

 Analizând Ghidul de finanŃare a Programului privind 

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire – beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, 

instituŃii publice şi unităŃi de cult, aprobat prin Ordinul nr. 1741 din 

20.10.2010 al Ministrului mediului si padurilor; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 1/26.01.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9”. 

 În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2), lit.” m” 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. Se aprobă participarea la Programul de finanŃare 

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire – beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, 

instituŃii publice şi unităŃi de cult cu Proiectul „Înlocuirea 

sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9”. 

 Art. 2. a) Valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 este 

de 4 677 076 lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile). 

b) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 

4 569 330 lei. 

c) Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de 

107 746 lei. 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura resursele 

financiare necesare cofinanŃării proiectului, astfel:  

a) ContribuŃia proprie în cuantum de 12,46% din valoarea 

totală a cheltuielilor eligibile, reprezentând 569.330 lei; 

b) Cheltuieli neeligibile: 107.746 lei. 

 Art. 4. Cheltuielile de întreŃinere şi exploatare a investiŃiei 

realizate în cadrul proiectului prevăzut la art. 1 vor fi suportate din 

veniturile proprii ale bugetului local. 

 Art. 5. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, 

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

înscrisuri necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul său de drept, DirecŃia Management Economic, 

DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 2 

Data: 26.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrarea de investiŃii „Proiectare şi execuŃie sistem de 

monitorizare centralizată a centralelor termice şi pentru 

supravegherea centralizată a centralelor de alarmare şi 

detecŃie incendiu la centrele din subordinea  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de Capitolul V - Indicatorii Tehnico-

economici ai InvestiŃiei din cuprinsul Studiului de Fezabilitate; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiŃie „Proiectare şi execuŃie sistem de 

monitorizare centralizată a centralelor termice şi pentru 

supravegherea centralizată a centralelor de alarmare şi detecŃie 

incendiu la centrele din subordinea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială ProtecŃia Copilului Sector 1”: 

 

 INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIłIEI: 

 

 Valoare estimată: 638412 lei (fără TVA), din care C+M 

25000 lei (fără TVA) 

 Reprezentând: 129340 euro x 1,24 = 160381 euro (incl. 

TVA), respectiv,   689.638 lei (incl. TVA). 

 Durata de realizare a investiŃiei (luni) 

 Durata de realizare a investiŃiei: 17 săptămani. 
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 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. 3 

Data. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2011 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 286/010 a bugetului de stat pe anul 

2011; 

 În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală; 
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 Potrivit Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr. 57/2011 

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

aferent bugetului general centralizat al unităŃilor administrativ-

teritoriale pe anul 2011; 

 Conform Deciziei nr. 23/12.01.2011 privind repartizarea 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2011, transmisă de către DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice a Minicipiului Bucureşti; 

 Conform Deciziei nr. 24/12.01.2011 privind repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi 

Municipiului Bucureşti, transmisă de către DirecŃia Generală a 

FinanŃelor Publice a Minicipiului Bucureşti; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

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

împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 3651/18.01.2011 privind estimarea 

veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 

2011, transmisă de către DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 

Minicipiului Bucureşti;  

 Conform adresei nr. 4024/19.01.2011 privind repartizarea 

pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
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sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, transmisă de către DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice a Minicipiului Bucureşti; 

 Potrivit adresei nr. 250/1263859/20.01.2011 transmisă de 

către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

privind estimarea bugetului de venituri pentru care au fost avute 

în vedere încasările la data de 31.12.2010; 

 Potrivit adresei transmisă de către Ministerul Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale privind transferurile pentru finanŃarea 

drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2011, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti-DirecŃia 

Management Economic cu nr. 180/28.01.2011 ; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările 

ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local 

Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 este în suma de 

1.142.623,77 mii lei  şi este structurat, după cum urmează: 

� Bugetul local în sumă de 1.042.795,64 mii lei este 

repartizat pe secŃiuni, conform Anexei nr.1, astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 720.279,63 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  322.516,01  mii 

lei; 

 

� Bugetul din venituri proprii în valoare de 9.249,00 mii lei 

este repartizat pe secŃiuni, conform Anexei nr. 2, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 8.795,00 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 454,00  mii 

lei; 

 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii în valoare de 15.447,88 mii lei este alocat pe 

secŃiuni, conform Anexei nr. 3, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 15.447,88 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

 

� Bugetul creditelor interne în valoare de 75.131,25  mii lei 

este repartizat pe secŃiuni, conform Anexei nr. 4, astfel: 
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- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25 

mii lei. 

 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.029.106,03 mii lei, fiind repartizate, astfel: 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.007.441,87 mii lei 

sunt repartizate pe secŃiuni, astfel: 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 720.279,63 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 287.162,24 

mii lei; 

 

� Bugetul din venituri proprii în valoare de 8.095,00 mii lei 

este repartizat pe secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 8.095,00 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00  mii lei; 

 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 13.569,16 mii lei este repartizat pe secŃiuni, 

astfel: 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 13.569,16 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei; 
 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.142.623,77 mii lei, după 

cum urmează : 
 

� Bugetul local în sumă de 1.042.795,64 mii lei este structurat 

pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.1, astfel : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 720.279,63 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 322.516,01  

mii lei; 

 

(1) 160.848,75 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 75.315,99 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 85.532,76 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.1 (1.1.1.1; 1.1.1.2);  

(2) 21.748,75 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 21.242,75 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 506,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1.1.2 (1.1.2.1; 1.1.2.2 ;1.1.2.3); 

(3) 56.250 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi 

Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 56.250,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.3 (1.1.3.1; 1.1.3.2); 

(4) 450,00 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, din 

care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 450,00  mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.4 (1.1.4.1); 

(5) 32.257,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională 

capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.857,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.400,84 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.5 (1.1.5.1 ; 1.1.5.2 ;1.1.5.3) ; 

(6) 159.681,86 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 155.544,58 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.137,28 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1 ; 1.1.6.1.1 ; 1.1.6.1.1.1 ; 

1.1.6.1.1.2 ; 1.1.6.1.2 ; 1.1.6.1.2.1 ; 1.1.6.1.2.2 ; 1.1.6.1.2.3 ; 

1.1.6.1.3 ; 1.1.6.1.4 ; 1.1.6.1.5 ; 1.1.6.2) ; 

(7) 6.105,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.615,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 490,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1.1.7 (1.1.7.1 ;1.1.7.2 ;1.1.7.3) ; 
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(8) 97.090,96 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 

67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 85.985,70 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.105,26 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.8 (1.1.8.1 ; 1.1.8.1.1 ; 1.1.8.1.2 ;1.1.8.2) 

(9) 160.497,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.754,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 61.743,10 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.9 (1.1.9.1 ; 1.1.9.2 ; 1.1.9.3 ; 1.1.9.4 ; 

1.1.9.5) 

(10) 145.382,61 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi 

Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.490,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 132.892,61 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.10 (1.1.10.1 ; 1.1.10.1.1 ; 1.1.10.1.2 ; 

1.1.10.3 ; 1.1.10.4 ; 1.1.10.5 ; 1.1.10.6 ; 1.1.10.6.1 ; 1.1.10.6.2) ; 

(11) 143.859,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 143.754,61 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 104,84 mii lei, conform 

anexei nr. 1.1.11 (1.1.11.1 1.1.11.2 1.1.11.2.1 1.1.11.2.2) 

(12) 47.332,46 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 44.020,00 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 3.312,46 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.12 (1.1.12.1 ; 1.1.12.2 ; 1.1.12.2.1 ; 

1.1.12.2.2) ; 

(13) 11.290,86 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

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

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.290,86 mii lei, 

conform anexei nr. 1.1.13 (1.1.13.1). 

 Deficitul înregistrat la nivelul sectiunii de dezvoltare în 

valoare de 35.353,77 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 

 

� Bugetul din venituri proprii în sumă de 9.249,00 mii lei  

este repartizat pe secŃiuni, conform anexei nr. 2.1, după cum 

urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 8.795,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 454,00  mii lei; 

 

(1) 9.249,00 mii lei pentru AdministraŃia PieŃelor capitolul 

70.15.50, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 8.795,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.54,00 mii lei, 

conform anexei nr. 2.1.1. 
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 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 700,00 mii lei şi cel înregistrat la nivelul  secŃiunii de 

dezvoltare în valoare de 454,00 mii lei se acoperă din excedentul 

înregistrat la sfârşitul anului 2010. 

 

� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii 

în sumă de 15.447,88 mii lei este repartizat pe secŃiuni, conform 

anexei nr. 3.1, astfel : 

(1) 53,00 mii lei pentru Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 

61.10, din care: 

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

anexei nr. 3.1.1 (3.1.1.1); 

(2) 12.094,88 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.094,88 mii lei, 

conform anexei nr. 3.1.2 (3.1.2.1 ; 3.1.2.1.1 ; 3.1.2.1.2 ; 3.1.2.2 ; 

3.1.2.2.13.1.2.2.2 ; 3.1.2.2.3 ; 3.1.2.3 ; 3.1.2.4); 

(3) 3.300,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 

68.10, din care: 

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

conform anexei nr. 3.1.3 (3.1.3.1). 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 1.878,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 
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� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2011 este în 

sumă de 75.131,25 mii lei şi este repartizat pe secŃiunea de 

dezvoltare, conform anexei nr.4.1, după cum urmează: 

(1) 75.131,25 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.07, conform anexei nr. 4.1.1 (4.1.1.1; 

4.1.1.1.1). 
 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 379.429,86 

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

- 303.844,61  mii lei – buget local ; 

- 75.131,25  mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ;   

- 454,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (AdministraŃia 

PieŃelor) ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia 

Generală de Servicii Comunitare Sector 1, DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman Sector 1, UnităŃile 

de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi 

DirecŃia InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 
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al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 4 

Data: 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia 

NaŃională de Administrare Fiscală transmiterea în domeniul 

public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 a unui bun imobil 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 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; 

 Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile art. 175 din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând adresa SocietăŃii de ConstrucŃii CCCF S.A. nr. 

2859/09.08.2010 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 

21672/ 12.08.2010; 

 Luând act de adresele Primăriei Sectorului 1 nr. 

M1142/24.08.2010 şi C1015/30.08.2010 înainte către S.C. CORD 

S.A. şi Ministerul AdministraŃiei şi Internelor; 

 Luând în considerare adresa Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor – DirecŃia Generală Juridică nr. 1617/adm/20.09.2010 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

1073/23.09.2010; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Ministerului FinanŃelor Publice – AgenŃia 

NaŃională de Administrare Fiscală iniŃierea unui proiect de 

hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect transmiterea în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea 
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Consiliului Local al Sectorului 1 a bunului imobil reprezentând 

construcŃie administrativă situat în str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 

1, Bucureşti, având fundaŃie de beton, structura din beton armat, 

pereŃi din cărămidă, acoperiş tip terasă, cu amprentă la sol de 

655,55 mp, suprafaŃă construcŃiei desfăşurată 2.622 mp. 

 

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

numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate 

înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice 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. 5 

Data:  31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se aprobă participarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 în cadrul Proiectului- « Positive Thinking 

Training», nr. 509925-LLP-2010-RO-COMENIUS-

CAM (Accompanying Measures) din cadrul „Programului de 

ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii” 

 

  Văzând 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; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii învăŃământului nr. 

84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 151/20.07.2001 privind trecerea 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat în administrarea 

Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea AdministraŃiei 

UnităŃilor de InvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcŃii; 

 Luând în considerare solicitarea Ministerului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului – Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti nr. 22344/06.12.2010 înregistrată la sediul 

Primăriei  Sectorului 1 cu nr. 33725/15.12.2010;  

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

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. Se aprobă participarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 în cadrul Proiectului - «Positive Thinking Training», 

nr. 509925-LLP-2010-RO-COMENIUS-CAM (Accompanying 

Measures) din cadrul „Programului de ÎnvăŃare pe tot parcursul 

vieŃii”, în vederea derulării proiectului “Positive Thinking 

Training”. 

 

 Art. 2. Se aprobă contribuŃia Consiliului Local al Sectorului 

1 la proiectul menŃionat la art. 1 în sumă de 12.268 euro, sumă ce 

va fi suportată din bugetul local. 

 

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

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

înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obŃinerea 

împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

 

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

înlocuitorul său de drept, AdministraŃia UnităŃilor de InvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia 
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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. 6 

Data:  31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

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  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 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;  
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 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale;  

 Luând în considerare normele Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 154/2010 privind schimbarea denumirii DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 în DirecŃia Generală de 

Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Avizul eliberat sub nr. 

872258/27.01.2011 al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 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: 
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 Art. 1. (1). Se aprobă reorganizarea DirecŃiei Generale de 

Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a Sectorului 1. 

(2). PoliŃia Locală a Sectorului 1 este instituŃie publică de 

interes local, cu personalitate juridică. 

 Art. 2. Se aprobă Organigrama PoliŃiei Locale a Sectorului 

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

hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1). Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 154/2010 privind schimbarea 

denumirii DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 în 

DirecŃia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de Servicii Comunitare 

Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează 

aplicabilitatea. 
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(2). De asemenea, începând cu data menŃionată la alin. 

(1) orice referire la DirecŃia Generală de Servicii Comunitare 

Sector 1, se consideră a fi făcută la PoliŃia Locală a Sectorului 1.    

 Art. 6. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 
Nr. 7 
Data:  31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Proiectului – “Pentru 

sănătatea noastră” de către  Complexul MultifuncŃional 

Caraiman, pentru o perioadă de 1 an 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul 

MultifuncŃional Caraiman; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- 
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Capitolul II - SecŃiunea 1 - Sănătate şi recuperare 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 Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 Văzând Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

152/31.03.2009 şi nr. 96/22.04.2010 privind aprobarea 

implementării Proiectului – “Pentru sănătatea noastră” de către  

Complexul Multifunctional Caraiman, pentru o perioadă de 3 luni; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului – “Pentru 

sănătatea noastră” de către Complexul Multifunctional Caraiman, 

pentru o perioadă de 1 an, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Complexul MultifuncŃional Caraiman si Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 8 

Data:  31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 
 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art. 107, alin. (4) şi (5) din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003-Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - 

Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 273/22.12.2010 privind aprobarea numărului de funcŃii 

corespunzătoare posturilor de asistent personal din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 nr. 1/19.01.2011; 

 Tinând seama de Avizul eliberat sub nr. 

E1653/NI/21.12.2010 de Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 

Sociale, precum şi Avizul eliberat sub nr. 516146/14.01.2011 al 

AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici; 

 Având în vedere Nota de fundamentare nr. 

1044/17.01.2011 privind stabilirea nivelului de salarizare pentru 
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funcŃiile de conducere din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, aprobată de Primarul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

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

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului în vederea aplicării dipoziŃiilor art. 100, 

alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija 

Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în conformitate cu prevederile 

art. 107, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 6. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 va proceda la punerea în aplicare a prezentei 

hotărâri numai după obŃinerea avizului prevăzut de art. 107, alin. 

(5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va 

proceda la numirea în funcŃiile publice şi în noile compartimente, 

astfel cum au fost aprobate, în termen de 45 zile de la data 

primirii avizului. 

 Art. 7. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, Directia Juridică si 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. 9 

Data:  31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării în localitatea Bran, judeŃul 

Braşov pentru perioada 29.01.2011 -04.02.2011 a copilului 

Toma Antonio Adrian, aflat în plasament la  

asistent maternal profesionist angajat al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului 

Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura” în cantonamentul de pregătire, 

însoŃit de antrenor - domnul Pleşca LaurenŃiu 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucuresti, 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 pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată; 

 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1438/10.12.2009, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti SecŃia a III- a Civilă, definitivă 

şi irevocabilă la data de 10.03.2010, prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Toma 

Antonio Adrian şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor 

părinteşti faŃă de minor către Consiliul Local Sector 1; 

 Având în vederea Hotărârea nr. 168/05.05.2005 emisă de 

Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, prin care s-a stabilit 

plasamentul copilului Toma Antonio Adrian la asistentul maternal 

profesionist Bărbulescu Iuliana; 

 Luând în considerare cererea înregistrată la DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului cu nr. 

828/11.01.2011, formulată de domnul Pleşca LaurenŃiu, 

antrenorul echipei de polo C.S.S nr. 1 „Pajura”; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂSTE: 
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 Art. 1. Se aprobă deplasarea în localitatea Bran, judetul 

Brasov, pentru perioada 29.01-2011 - 04.02.2011 a copilului 

Toma Antonio Adrian, aflat în plasament la asistentul maternal 

profesionist Bărbulescu Iuliana, angajat al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform 

Hotărârii nr. 168/05.05.2005 emisă de Comisia pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 1, pentru perioada 29.01.2011 - 04.02.2011, 

împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului Sportiv 

Şcolar nr. 1 “Pajura” în cantonamentul de pregătire, însoŃit de 

antrenor - domnul Pleşca LaurenŃiu. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 si Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 10 

Data:  31.01.2011 
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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. 2/20.01.2011 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. 16/16/10.08.2010, 

17/4/07.09.2010, 20/5/19.10.2010, 15/14/27.07.2010, 

14/4/13.07.2010, 17/7/07.09.2010, 16/8/10.08.2010, 

20/4/19.10.2010 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, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
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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 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prevăzute în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 8 

poziŃii.   

 Art. 2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

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

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr. 11 

Data:  31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCURESTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

prin care se aprobă functionarea ca unitate  cu personalitate 

juridică a Scolii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”,  

cu sediul în str. I.P.Pavlov nr. 2-4, sector 1, Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de AdministraŃia UnităŃilor de Învătământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 În baza art. 7, alin. (10) din Legea ÎnvăŃământului nr. 

84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 

 Având în vedere art. 90 şi art. 91 din Ordinul Ministerului 

Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5618/11.11.2010 

privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 
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scolarizare şi stabilirea retelei unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat pentru anul 2011-2012 ; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 151/20.07.2001 privind trecerea 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat în administrarea 

Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6; 

 Având în vedere Hotătârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 31/23.05.2002 privind înfiinŃarea DirecŃiei pentru 

Administrarea ÎnvăŃământului Preuniversitar Sector 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 525/22.12.2009 privind constituirea AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcŃii, cu modificările si completările ulterioare; 

  Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 242/29.11.2010 prin care se solicită avizul 

Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  pentru 

functionarea ca unitate cu personalitate juridică a Şcolii cu clasele 

I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu” cu sediul în str. I.P.Pavlov nr. 2-4, 

sector 1, Bucureşti; 

  łinând seama de avizul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului transmis prin adresa nr. 

22292/16.12.2010; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 şi art. 115, 

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

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, cu avizul Ministerului EducaŃiei, 

Cercetării, Tineretului si Sportului, funcŃionarea ca unitate cu 

personalitate juridică a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 173 ”Eugen 

Barbu”, cu sediul în str. I.P.Pavlov nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, 

pentru anul şcolar 2011-2012. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

Învătământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 173 ”Eugen Barbu” şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 12 

Data: 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Proiectului “Noi capacităŃi de producere a 

energiei termice prin valorificarea resurselor de energie 

regenerabilă pentru DGASPC Sector 3, Bucureşti”” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 4236/19.01.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Ordinul nr. 1741 de aprobare a Ghidului de FinanŃare privind 

Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităŃi 

administrativ teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de cult; 

- DispoziŃia Preşedintelui AdministraŃiei Fondului pentru Mediu nr. 

529 din 25 noiembrie 2010 şi organizează sesiunea de depunere 

a proiectelor în perioada 15.12.2010 – 20.01.2011 şi dispoziŃia 

din 10 ianuarie 2011 de prelungire a sesiunii de finanŃare până la 

data de 31.01.2011; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 



 

216 

 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului 

„NOI CAPACITĂłI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE 

PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR DE ENERGIE 

REGENERABILĂ PENTRU DGASPC SECTOR 3, BUCUREŞTI” 

şi participarea la „Programul privind instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 

sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari 

unităŃi administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de cult”. 

 Art. 2 Se aprobă contribuŃia proprie necesară implemetării 

proiectului de 11% din totalul cheltuielilor eligibile, susŃinerea 

totalului cheltuielilor neeligibile precum şi acoperirea oricărei 
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cheltuiăli suplimentare care va surveni în perioada implementării 

proiectului, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea 

finanŃării de către Autoritate. 

 Art. 3 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică, 

respectiv Cererea de FinanŃare şi Studiul de Fezabilitate pentru 

proiectul „NOI CAPACITĂłI DE PRODUCERE A ENERGIEI 

TERMICE PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR DE ENERGIE 

REGENERABILĂ DGASPC SECTOR 3, BUCUREŞTI”, precum şi 

indicatorii tehnico - economici din cadrul studiul de fezabilitate. 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 3 împuterniceşte pe Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. sector 3 în vederea înaintării cererii de 

finanŃare şi semnării contractul de finanŃare. 

 Art. 5. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

 Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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. 1 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea solicitării de acordare a unei subvenŃii de 

la bugetul de stat în valoare de 15.000 euro, conform 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, aprobat de O.U.G. nr. 51/2006 

şi Legea nr. 12/2007 modificată şi completată 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 605/26.01.2011 al Serviciului 

SpaŃiu Locativ; 

- Prevederile art. 1 pct. 8 din Normele metodologice ale 

Ordinului nr. 166/216/2007 pentru punerea în aplicare a 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală;  

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul art. 45 alin. 1 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 solicitarea de acordare a subvenŃiei de la 

bugetul de stat în valoare de 15000 EURO solicitantului Lache 

Marius Bogdan declarat eligibil conform Programului naŃional 

privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală 

aprobat de O.U.G. nr. 51/2006 şi Legea nr. 12/2007, modificată şi 

completată.  

Art. 2. Viceprimarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor 

lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

la sediul Primăriei Sectorului 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 2 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

  

H OT Ă R Â R E 

privind constituirea şi organizarea subcomisiei de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti aflate în raza administrativ-teritorială 

a Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr. 602/26.01.2011 al DirecŃiei 

Juridice şi Patrimoniu privind constituirea subcomisiei de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a 

sectorului 3; 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

343 din 17.012.2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru 

întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Bucureşti; 

• În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Norma tehnică din 08.07.1999 pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
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comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor, aprobată prin H.G. 

nr. 548/1999; 

• 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. f 

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

modificată şi completată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, se constituie subcomisia 

specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti aflate în raza administrativ-

teritorială a Sectorului 3, având următoarea componenŃă: 

Preşedinte - Primar sector 3                                 Liviu NegoiŃă 

Membri -     - Director DirecŃie Economică                         Mirela IoniŃă 

                    - Arhitect Şef                               Ştefan Dumitraşcu 

                    - Director DirecŃie Juridică şi Patrimoniu       Vasile Dobranici 

Secretar       - Secretar Sector 3                                          Marius MihăiŃă 

Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei 

sectorului 3, respectiv compartimentele acestuia, direcŃiile şi 

serviciile din cadrul  Consiliului Local al sectorului 3, vor organiza 
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comisii de inventariere care vor funcŃiona în baza dispoziŃiilor 

emise de către Primarul sectorului 3 . 

Art. 3. Listele de inventariere elaborate de comisiile de 

inventariere vor fi transmise subcomisiei speciale în vederea 

centralizării, înaintării spre aprobarea Consiliului Local al 

Sectorului 3 şi transmiterii către Comisia specială de inventariere, 

constituită la nivelul Municipiului Bucureşti. 

Art. 4. Primarul Sectorului 3, subcomisia specială de inventariere, 

celelalte compartimente implicate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 3 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte 

din Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 609/26.01.2011 al directorului 

executiv al POLIłIEI COMUNITARE A SECTORULUI 3,  

� Expunerea de motive nr. 608/26.01.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

� Prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 – legea poliŃiei 

locale, 

� raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

În temeiul prevederilor 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) 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 desemnează în calitate de membri în Comisia Locală 

de Ordine Publică a Sectorului 3 următorii consilieri locali: 
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• BANU ALINA MAGDALENA 

• RĂDULESCU ŞTEFAN CRISTIAN 

• MUNTEANU ION 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor lua 

măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa din data de 

31.01.2011 şi 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. 4 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Sectorului 3 
 
Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 607/26.01.2011 al directorului 

executiv al POLIłIEI COMUNITARE A SECTORULUI 3;  

� Expunerea de motive nr. 606/26.01.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

� Prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 – legea poliŃiei 

locale, 

� Nominalizările Consiliului Local Sector 3 privind 

desemnarea în Comisia Locală de Ordine Publică a trei consilieri 

locali; 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul prevederilor 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) 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 constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică 

a Sectorului 3, formată din 7 membri, conform anexei 1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor lua 

măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

H.C.L.S.3 nr. 102/2004.  

Art. 4. Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinŃa din data de 

31.01.2011 şi 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. 5 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Economie socială în Sectorul 3” şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

 

-Raportul de specialitate nr. 603/26.01.2011 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ; 

� Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013;  

� Ghidul solicitantului pentru Programul OperaŃional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 

„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major De IntervenŃie 

6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” este necesară elaborarea 

unei analize specifice pentru pregătirea lui pentru finanŃare. 

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale; 

� Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 

127/29.07.2010 privind demararea proiectului „Economie 

socială în Sectorul 3”. 

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 
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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. 4 din  

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă proiectului  „Economie socială în Sectorul 3” . 

Art. 2. Se aprobă susŃinerea cofinanŃării din bugetul local al 

Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

implementarea corespunzătoare a proiectului „Economie socială 

în Sectorul 3” .  

(2) CofinanŃarea proiectului constă în: 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 42936,65 lei 

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 

40.300,00 lei la care se adaugă plata taxei pe valoare 

adăugată (TVA) în valoare de 514607,05 lei 

(3) Valoarea totală a proiectului este de 2.462.976,97, din 

care finanŃare nerambursabila 2.103.896,03, lei  

Art. 3. Se numeşte Biroul Proiecte cu FinanŃare InternaŃională ca 

structura de management a proiectului.  
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Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze cererea de finanŃare şi anexele aferente 

acesteia, precum şi contractul de finanŃare în vederea derulării şi 

implementării proiectului. 

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. 6 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei la Hotărârea  

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/2010 a contractului  

de credit DM nr. 4/3274/05.12.2008 încheiat 

 între Banca Comercială Română S.A  

şi Consiliul Local al Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 586/24.01.2011 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii;  

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe;  

 În conformitate cu prevederile Legii. 273/ 2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificări şi completările ulterioare, a 

O.U.G.nr. 64/2007 privind datoria publică şi a H.G. 9/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b, art. 45 alin. (2) 

lit. b, art. 63 alin. (1) lit. c, art. 81 alin (2) lit d) şi art. 115 din Legea  

nr. 215 / 2001, republicată, privind  administraŃia publică locală: 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/2010 de modificare a 

anexei la contractul de credit DM nr. 4/3274/05.12.2008, conform 

anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Creditul se utilizează pentru finanŃarea proiectelor 

de investiŃii promovate de Primăria sectorului 3, prevăzute în 

anexa 1 la prezenta. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 3, prin direcŃiile de specialitate 

din cadrul Primăriei Sectorului 3, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 7 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea utilizării, în anul 2011, a excedentului 

bugetar ca sursă de finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de 

dezvoltare 
 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 585/24.01.2011 al DirecŃiei 

Economice şi DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii;   

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

modificările şi completările ulterioare  

- Ordinul nr. 2839/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice  privind încheierea exerciŃiului bugetar al anului 

2010; 

- Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe ; 

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

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

Publică Locală, 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă utilizarea, în anul 2011, a sumei de 

68.000,00 mii lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat 
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la încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2010 ca sursă de 

finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare, pentru realizarea 

unor obiective de investiŃii de interes public local, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate din 

Primăria Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 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. 8 

DIN. 31.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului pe anul 2011 

 

Având în vedere: 
� Raportul nr. 590/25.01.2011 al DirecŃiei Economice şi al 

DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii;  

� Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , 

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

modificările şi completările ulterioare, 

� Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe. 

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

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

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd 

în bugetul Consiliului Local Sector 3 Bucureşti pe anul 2011. 
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Art. 2 Veniturile bugetului local al Consiliului Local sector 3 se 

stabilesc în sumă 649.507,87 mii lei, în structură pe capitole, 

conform anexei nr. 11/01 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre, astfel: 

o Veniturile secŃiunii de funcŃionare     486.774,76 mii lei 

     din care: 

• 187.040,00 mii lei  - impozite, taxe şi alte venituri 

locale  

• 122.573,04 mii lei  - sume defalcate dinT.V.A  

• 301.299,00 mii lei  - cote şi sume defalc. din impozitul 

pe venit 

• 26.469,00 mii lei  - subvenŃii 

• - 150.606,28 mii lei -vărsăminte ptr. secŃiunea de dezv. 

o Veniturile secŃiunii de dezvoltare        162.733,11 mii lei 

     din care: 

• 625,64 mii lei  - sume rez. din valorif.unor bunuri 

• 72,35 mii lei   - subvenŃii de la bug.de stat 

• 11.428,84 mii lei  - sume FEN postaderare 

• 150.606,28 mii lei -vărsăminte din sect. de 

funcŃionare 

Art. 3. Se aprobă utilizarea, în anul 2011, a sumei de 68.000,00 

mii lei, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea 

exerciŃiului bugetar al anului 2010 ca sursă de finanŃare a 

cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare. 



 

236 

 

Art. 4. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local 

Sector 3 în sumă de 717.507,87 mii lei cu desfăşurarea pe 

capitolele prevăzute, pe an şi pe trimestre, conform anexei 11/01  

Art. 5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de 

cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol conform anexelor nr. 

11/05 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei sinteză a 

cheltuielilor de investiŃii pe anul 2011, din care credite bugetare în 

suma de 237.285,55 mii lei şi credite de angajament în sumă de 

9.363,79 mii lei, conform anexei nr. 11/07 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 7. Se aprobă bugetul împrumuturilor interne, în suma de 

9.430,20 mii lei, conform anexei nr. 11/03 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 8. Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, în suma de 

36.937,47 mii lei, conform anexei nr. 11/02 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 9. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, în 

suma de 775 mii lei, conform anexei nr. 11/04 care face parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 10. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază,pe anul 

2011, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale 

instituŃiilor. 
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Art. 11. Bugetul aprobat prin prezenta Hotărâre poate fi rectificat 

sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în 

situaŃiile şi condiŃiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice local cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, ordonatorii terŃiari de credite, celelalte direcŃii şi 

servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 13. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 9 

DIN  31/01 /2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea cu FundaŃia Ronald S. Lauder România 

pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare a 

imobilului situat în Str. Clucerului Udricani, nr. 12, sector 3, 

destinat activităŃii de învăŃământ. 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 652/31.01.2011; 

- Cererea nr. 7040/06.10.2010 adresată Primăriei Sectorului 

3 de FundaŃia Ronald R. Lauder; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

129/2010 privind darea în folosinŃă gratuită FundaŃiei Ronald S. 

Lauder –România, pe o periodă de 49 de ani, a imobilului situat 

în str. Cluceru Udricani, nr. 12, sector 3, destinat activităŃii de 

învăŃământ; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

319/2010 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 să 

hotărască cu privire la cooperarea cu FundaŃia Ronald S. Lauder 

România pentru derularea proiectului de renovare /reabilitare a 

imobilului situat în str. Cluceru Udricani, nr. 12, sector 3; 

- Prevederile art. 35 alin 1 din legea nr. 273/22006 privind 

finanŃele publice locale; 
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- Prevederile Legii ÎnvăŃământului  nr. 84/1995; 

- Prevederile Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011;  

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, alin. 2, lit. f şi art. 81 

alin. 2, lit. q din Legea 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă cooperarea cu FundaŃia Ronald S. Lauder 

România pentru derularea proiectului de renovare/reabilitare în 

condiŃiile Certificatului de Urbanism nr. 2119/964313 din 

30.12.2010 la imobilului situat în Str. Cluceru Udricani, nr. 12, 

sector 3, destinat activităŃii de învăŃământ, pentru extinderea 

instituŃiei de învăŃământ privat, şi anume Complexul EducaŃional 

Lauder-Reut, prin  finanŃarea lucrărilor de proiectare (studiu de 

oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei de urbanism + 

P.U.Z, studiu istoric, expertiză tehnică, proiect tehnic, detalii de 

execuŃie- D.E.E., studiu de fezabilitate) şi executarea lucrărilor, în 

limitele bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 3. 

Art. 2 Se aprobă convenŃia de colaborare dintre Sectorul 3 al 

Municipiului Bucureşti şi FundaŃia Ronald S. Lauder- România 
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pentru cooperarea la proiectul de renovare/reabilitare a imobilului 

situat  în Str. Cluceru Udricani, nr. 12, sector 3, destinat extinderii 

instituŃiei de învăŃământ privat, şi anume Complexul EducaŃional 

Lauder-Reut, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta. 

Art. 3 Primarul Sectorului 3 şi compartimentele de specialitate din 

cadrul Primăriei Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data afişării la 

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

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 10 

DIN. 31.01.2011 
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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 rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzănd: 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al sectorului 4 pe anul 2010, 

nr. II.2 /58/ 26.01.2011 al DirecŃiei Economice – în care este 

explicată suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

efectuată în cadrul prezentei rectificări bugetare; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 Având în vedere prevederile art. 82, din Legea nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale;   

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

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

republicată: 
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H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

Sector 4 a fost suplimentat atât la partea de venituri cât şi la 

partea de cheltuieli, cu suma de 50, 00 mii lei după cum urmează: 

 

 ANEXA NR. 1-141/01-Buget Local detaliat la venituri pe 

capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de 

cheltuieli , subcapitole şi paragrafe pe trimestru; 

 

 ANEXA NR. 2 - Buget de cheltuieli pentru anul 2010/49.02 

Buget Local; 

 

 ANEXA NR. 3 - Buget de cheltuieli pentru anul 

2010/51.02.01 AutorităŃi Executive şi Legislative ; 

 

 ANEXA NR. 4 - Buget de cheltuieli pentru anul 

2010/51.02.01.03P /Primăria Sectorului 4; 

 

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

instituŃiile publice implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente – Electoral.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 1/31.01.2011 
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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 decembrie 2010, în 

baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului 

Sectorului 4 şi "Referatul" nr.V.2./ 1051/ 27.12.2010 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 
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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 

examenului de atestare desfăşurat la data de: 18.12.2010, 

conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor 

profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea 

de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se 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. 
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 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic 

Consiliul Local Documente - Electoral vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 2/31.01.2011 
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Anexa  

la HCLS4 nr. 2/31.01.2011 

 

L I S T A 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susŃinerii examenului din: 18.12.2010 

 

Nr. 

crt 

Nume 

Prenume 

Seria 

Atestat 

Certificat 

Nr. Data 

1 BÂłĂ ANDREEA CĂTĂLINA 34 0.659 18.12.2010 

2 BOGLIŞ VERONICA 34 0.660 18.12.2010 

3 BOTĂU MARIETA 34 0.661 18.12.2010 

4 BUJOR ŞTEFANIA 34 0.662 18.12.2010 

5 CRĂSULEAC BEATRICE 34 0.663 18.12.2010 

6 DOGARU ELENA 34 0.664 18.12.2010 

7 FILIP ILINCA 34 0.665 18.12.2010 

8 GEORGESCU VLAD CĂLIN 34 0.666 18.12.2010 

9 ILIE FLORICA 34 0.667 18.12.2010 

10 MIHAI MARIANA 34 0.668 18.12.2010 

11 NEDELCU IONICA 34 0.669 18.12.2010 

12 OLOGEANU FLORINA 34 0.670 18.12.2010 

13 PANłURU TUDORA 34 0.671 18.12.2010 

14 PÎRVU ELENA 34 0.672 18.12.2010 

15 POPA DUMITRU DOREL 34 0.673 18.12.2010 
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16 POPA MARIA 34 0.674 18.12.2010 

17 POPA RODICA 34 0.675 18.12.2010 

18 POPESCU DANIELA 34 0.676 18.12.2010 

19 RADU GIGEL 34 0.677 18.12.2010 

20 SOARE ELENA 34 0.678 18.12.2010 

21 STEREA MARIA 34 0.679 18.12.2010 

22 STROE CONSTANTINA 34 0.680 18.12.2010 

23 TRUŞCĂ VASILICA 34 0.681 18.12.2010 

24 ULEA GHEORGHE 34 0.682 18.12.2010 

25 VASILESCU ALEXANDRU OCTAVIAN 34 0.683 18.12.2010 

 

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 

pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea 

reprezentanŃilor în Consiliile de AdministraŃie la unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 20 / 

11.01.2011, întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor 

consilieri locali în consiliile de administraŃie la unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4. 

 În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea 

ÎnvăŃământului nr. 84/1995, republicată; 

 Potrivit art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.,,j’’ din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 

modificată şi completată; 
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HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1. Cu data prezentei se aprobă ca domnul consilier 

Păcuraru-CănuŃoiu Florian să facă parte din Consiliile de 

AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ: Şcoala nr. 119 V. 

Voiculescu, Şcoala nr. 133 şi GrădiniŃa nr. 238 MărŃişor. 

  

 Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 

nr. 65/25.09.2008 se va modifica astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unităŃii 

Adresa Nume 

reprezentant 

Consiliu Local 

36 Şcoala nr. 119 

V. Voiculescu 

Str. Almaşul Mic nr. 4 Păcuraru-CănuŃoiu 

Florian 

39 Şcoala nr. 133 Str. Stânjeneilor nr. 3 Păcuraru-CănuŃoiu 

Florian 

64 GrădiniŃa nr. 238 

MărŃişor 

Str. Daracului nr. 11 Păcuraru-CănuŃoiu 

Florian 

 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, AdministraŃia 

Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi reprezentantul numit 
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vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 3/31.01.2011 
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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 modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Aparatului 

de Specialitate al Primarului Sectorului 4 

 

 Văzând Referatul de Specialitate Nr. 96 / 18.01.2011, 

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.(2) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de 

funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în 

conformitate cu anexele 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 

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

şi Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 4/31.01.2011 
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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 modificarea Organigramei, a Statului de FuncŃiuni şi 

a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, 

aprobate prin HCL Sector 4 nr. 56/27.05.2010 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

422/11.01.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Avizul nr. 511258/31.12.2010 emis 

de către AgenŃia NaŃională a funcŃionarilor Publici şi Avizul 

nr.1645/17.12.2010 emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi 
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ProtecŃiei Sociale, precum şi Hotărârea Colegiului Director al 

DGASPC Sector 4 nr. 01/17.01.2011, 

 În conformitate cu art. 4 alin. (1), alin. (1^1) şi alin.(2) din 

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

organizare şi funcŃionare a DirecŃiei generale de asistenŃă socială 

şi protecŃia copilului şi art. 1 alin.3 din Anexa nr.1 al acestei 

hotărâri, republicată, completată şi modificată de HG nr. 

967/2010 şi HG nr. 1084/2010; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. e) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Începând cu data de 01.02.2011, se aprobă 

modificarea Organigramei, Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare şi Statul de FuncŃiuni ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, conform 

Anexelor nr. 1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 5/31.01.2011 

 



 

260 

 

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 decontării cheltuielilor de înmormântare 

pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate 

nr784/18.01.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 4;  

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Potrivit prevederilor Dispozitiei nr. 1933/06.08.1998 a 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, de modificare a 

Deciziei nr. 350/23.04.1991, 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE 
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 Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de înmormântare 

pentru persoanele cu nevoi speciale de pe raza Sectorului 4 de 

către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4.  

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 să 

întocmească metodologia de decontare a cheltuielilor de 

înmormântare a persoanelor cu nevoi speciale de pe raza 

sectorului 4. 

 Art. 3.Secretarul sectorului 4 Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 6/31.01.2011 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de 

întreŃinere şi a contribuŃiei de întreŃinere din Centrul de 
Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 
 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

B270/11.01.2011 al Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 din 

subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(1) din HGR 

nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată,  

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Pentru anul 2011, la Centrul de AsistenŃă şi Îngrijire 

nr.1, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere al unui 

asistat – insclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 

3.524,43 lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1a), iar costul 

mediu lunar al cheltuielilor de întreŃinere – fără medicamente – se 

stabileşte la suma de 3.318.77 lei/asistat, calculat potrivit Anexei 

nr. 1b). 
 Art. 2. ContribuŃia de întreŃinere a unui asistat în Centrul de 

AsistenŃă şi Îngrijire nr.1, pentru anul 2011, se stabileşte la suma 

de 1.185,95 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2. 

 Art. 3. Anexele nr.1a), 1b) şi Anexa nr.2 fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, Centrul de Îngrijire 

şi AsistenŃă nr. 1 din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 
 

Nr. 7/31.01.2011 
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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 modalitatea de acordare a gratuităŃilor pe toate liniile 

la transportul urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul pentru persoanele cu handicap care 

au acest drept conform Legii 448/2006, republicată privind 

protecŃia şi promovarea persoanelor cu handicap 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

783/18.01.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive 

Primarului Sectorului 4 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile art.23, alin.5 din Legea 

nr.448/2006, republicată privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap;  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată;   
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Metodologia privind acordarea gratuităŃii 

la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, potrivit competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 8/31.01.2011 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de 

întreŃinere şi a contribuŃiei de întreŃinere din Centrul Medico 

Social Sf. Luca 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 

746/18.01.2011 al Centrului Medico Social Sf. Luca, din 

subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile HGR nr. 532/1999 pentru 

aprobarea Metodologieii de stabilire a nivelului contribuŃiei de 

întreŃinere în instituŃiile de asistenŃă socială,  

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

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Pentru anul 2011, la Centrul Medico Social Sf. Luca, 

contribuŃia de întreŃinere lunară se stabileşte la suma de 705 

lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1. 

 Art.2. Costul mediul lunar al cheltuielilor de întreŃinere al 

unui asistat în Centrul Medico Social Sf. Luca de, pentru anul 

2011, se stabileşte la suma de 1.997 lei, calculată potrivit Anexei 

nr. 2. 

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

hotărâre. 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, Centrul Medico 

Social Sf. Luca din subordinea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 9/31.01.2011 
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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 modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 

regulamentul de desfăşurare a activităŃii de comercializare şi 

a serviciilor de piaŃă pe teritoriul sectorului 4 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 30/20.01.2011 

precum şi Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor Legii nr.12/1990 modificată şi 

completată, privind protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi 

comerciale ilicite; 

 O.G.99/2000 republicată, modificată şi completată privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

 H.G.nr.333/2003 şi a Legii nr.650/2002 de aprobare a 

O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaŃă; 
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 H.G.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 

condiŃiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenŃilor; 

 H.G.348/2004 modificată şi completată privind exercitarea 

comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice; 

 H.C.G.M.B. nr.118/2004 privind exercitarea activităŃii de 

comercializare pe principalele reŃele stradale; 

 În temeiul art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.h din Legea 

nr.215/2001 republicată, modificată şi completată, privind 

administraŃia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă modificarea 

anexei nr.1 de la regulamentul de desfăşurare a activităŃii de 

comercializare a produselor şi serviciilor de piaŃă pe teritoriul 

sectorului 4, aprobat prin Hot. nr.55/28.08.2008 a Consiliului 

Local sector 4 conform Anexei ce face parte integrantă din 

această hotărâre. 

 Art. 2 Celelalte prevederi cuprinse în Hot.nr.55/28.08.2008 

a Consiliului Local sector 4 rămân neschimbate. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, PoliŃia 

Locală a Sectorului 4 împreună cu restul serviciilor de specialitate 
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şi cu toŃi agenŃii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza 

sectorului 4 vor  respecta şi vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 10/31.01.2011 
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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 Regulamentului privind activitatea de 

blocare a autovehiculelor cu masa autorizată egală sau mai 

mare de 3,5 tone şi a remorcilor, staŃionate în parcările de 

reşedinŃă sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau 

pe terenurile aparŃinând domeniului public sau privat al 

Municipiului Bucureşti de pe raza teritorială a sectorului 4 

 

Consiliul local al sectorului 4,  

Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 - raportul de specialitate al Serviciului Amenajari, EvidenŃă 

Parcări nr. P.5/1294/28.09.2010;  

 - prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 147/1992 

privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe 

drumurile publice; 

 - prevederile HCGMB 124/2008 privind aprobarea strategiei 

de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul art.45 alin. (2) şi art. 81 alin. (4) din Legea 

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

modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă activitatea de blocare a autovehiculelor, 

cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, şi a 

remorcilor staŃionate în parcările de reşedinŃă sau de utilitate 

publică, pe drumurile publice sau pe terenurile aparŃinând 

domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, de pe raza 

teritorială a sectorului 4. 

 Art. 2 (1) Se aprobă Regulamentul privind activitatea de 

blocare a autovehiculelor, cu masa autorizată egală sau mai 

mare de 3,5 tone, şi a remorcilor staŃionate în parcările de 

reşedinŃă sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau pe 

terenurile aparŃinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucureşti, de pe raza teritorială a sectorului 4, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prezenta intră în vigoare începând cu data de 

15.02.2011.  

 Art. 3 Se aprobă taxa locală de deblocare a autovehiculelor 

blocate, cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, în 

cuantum de 300 lei. 

 Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, PoliŃia 

Locală Sector 4 şi AdministraŃia Domeniului Public Sector 4, prin 
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compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor legale. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 11/31.01.2011 
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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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a 

persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în 

procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri 

şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe 

membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

 Luând în consideraŃie raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 nr. 94/18.01.2011 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 286 alin.3 şi 5 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi punctul 220 alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În baza dispoziŃiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 

lit. „n” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale – 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata 

impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care 

beneficiază de ajutor social.  

 Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri 

şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru 

de familie mai mici decât salariul minim brut pe Ńară. 

 Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 şi 2 

se acordă numai pentru locuinŃa de la adresa de domiciliu şi 

pentru terenul aferent acesteia. 

 Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.1 şi art. 2 se 

acordă şi pentru bunurile comune ale soŃilor, stabilite potrivit 

Codului Familiei. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul 

fiscal 2011 începând cu data 01.01.2011. 

 Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt 

cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 7. Secretarul sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire 

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

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 12/31.01.2011 
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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 modificarea anexei nr. 1 din H.C.L. sector 4 nr. 

111/26.11.2009, pentru aprobarea documentaŃiei cuprinzând 

indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiŃii 

privind „extinderea, consolidarea şi supraetajarea sediului 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4”, 

din Str. NiŃu Vasile nr. 50-54. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4. 

 łinând seama de raportul de specialitate nr.95/18.01.2011. 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

 
HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 (1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. 

sector 4 nr. 111/26.11.2009 cuprinzând indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii privind „extinderea, 

consolidarea şi supraetajarea sediului DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4”, din Str. NiŃu Vasile nr. 50-54. 

 (2) În execuŃie se vor respecta prevederile legale dispuse 

de 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, H.G. nr. 925/2006 şi a 

altor dispoziŃii legale în domeniu. 

 Art. 2 Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

sector 4 nr. 111/26.11.2009 

 Art. 3 Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr. 13/31.01.2011 
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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 modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 4, Nr. 

72/2008, privind terenul aferent 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. 453/25.01.2011; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Văzând dispoziŃiile cuprinse în H.C.G.M.B. Nr. 

76/26.04.2005 privind identificarea şi delimitarea de către 

Consiliile Locale a terenurilor pe care se află amplasate pieŃele 

agroalimentare. 

 łinând cont de dispoziŃiile H.C.G.M.B. Nr. 239/2001 privind 

unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în pieŃele 

agroalimentare din Municipiul Bucureşti. 

 În temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
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interes local, aprobată prin Legea Nr. 3/2003, precum şi H.C.L. 

Sector 4 Nr. 72/2008; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin. (1) şi 

art. 81 alin (2) lit. „f” din Legea nr. 215/2001 modificată şi 

completată privind administraŃia publică locală; 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea ANEXELOR nr. 1 şi 2 din 

H.C.L. Sector 4 nr. 72/2008, respectiv documentaŃia tehnică şi 

planul TOPO-cadastral, privind delimitarea terenului aferent PieŃei 

Progresul (conform ultimelor măsurători), teren aflat în 

administrarea DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 4, 

conform Anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Celelalte poziŃii din ANEXA nr.1 rămân nemodificate.  

 Art. 2. Se împuterniceşte DirecŃia de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 să transmită documentaŃia şi planul TOPO-

cadastral aprobat la art. 1 către Oficiul de cadastru şi publicitate 

imobiliară, precum şi către Primăria Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia 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 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 14/31.01.2011 
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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 modificării Organigramei şi a 

Statului de funcŃii ale DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4 

 

 Analizând Expunerea de Motive a Primarului Sector 4 şi 

Raportul de Specialitate al directorului DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector 4 Nr.463/25.01.2011; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 łinând seama de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, a Legii 

cadru Nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, a Legii Nr. 285/2010 privind salarizarea 

în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 285/2010. 
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 În temeiul O.G. Nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin (1) şi art. 81 alin 

(2) lit. ,,e” şi ,,h” din Legea nr. 215/2001 modificată şi completată 

privind administraŃia publică locală; 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 conform Anexei 1. 

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 conform Anexei 2. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 

01.02.2011. Cu aceeaşi dată încetează aplicabilitatea Anexelor 

nr. 1 şi 2 ale H.C.L. S 4 nr. 85/12.08.2010. 

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

hotărâre. 

 Art. 5. Directorul DirecŃiei de Administrare a PieŃelor Sector 

4 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/31.01.2011 
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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 modificarea Organigramei şi aprobarea Statului de 

funcŃii ale PoliŃiei Locale Sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 

4 şi Referatul de specialitate nr. 6/27.01.2011 al PoliŃiei Locale 

Sector 4; 

 łinând seama de prevederile HCL Sector 4 

nr.155/14.12.2010 privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale Sector 4; 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010 privind 

înfiinŃarea PoliŃiei Locale 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 81 alin. 2 lit. h din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr.1 la HCL Sector 4 

nr.155/2010, respectiv Organigrama PoliŃiei Locale Sector 4, 

conform anexei nr.1 la prezenta.  
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 Art. 2. (1) Se aprobă statul de funcŃii pentru PoliŃia Locală 

Sector 4, conform anexei nr.2 . 

 (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (3) Numărul total de posturi al PoliŃiei Locale Sector 4 este 

de 350, din care: 27 funcŃii de conducere şi 323 funcŃii de 

execuŃie. 

 Art. 3. Directorul PoliŃiei Locale Sector 4 prin 

compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/31.01.2011 
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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 Organigramei, a Statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 369/26.01.2011 

întocmit de AdministraŃia Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 

Serviciul Resurse Umane; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

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

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 
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Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 conform Anexelor I, II şi 

III.  

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă H.C.L. S4 nr. 

82/12.08.2010 şi HCL S4 nr. 98/31.08.2010. 

 Art. 3. Directorul General al AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor 

şi GrădiniŃelor Sector 4 va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei Hotărâri, conform competenŃelor  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 17/31.01.2011 
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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 Organigramei, a Statului de funcŃii ale 

Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 45/26.01.2011 

întocmit de Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae Balcescu ”; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

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

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de FuncŃii ale 

Centrului Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” conform 

Anexelor I şi II. 

 Art. 2. Cu data prezentei se abrogă Anexele I şi II din 

H.C.L. S4 nr. 83/12.08.2010. 
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 Art. 3. Directorul Centrului Cultural pentru UNESCO 

„Nicolae Bălcescu” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

Hotări, conform competenŃelor . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 18/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

apartament proprietatea d-lui CRIHANA CIPRIAN, în 

suprafaŃă de 59,92 mp., situat în str.Trestiana nr.3, bl.8B, 

ap.44, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren situat în str.Trestiana nr.3,bloc 8B,ap.44. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cota parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă), în suprafaŃă de 

1,0 mp.  

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 19/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

apartament proprietatea d-lui GRUMEZEA ION în suprafaŃă 

de 33,56 mp., situat în şos.Berceni nr.3,bl.2,ap.1, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren cota indiviză a blocului (trotuarul de gardă) 

situat în sos.BERCENI nr.3,BL.2,AP.1. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 1,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 20/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea extindere locuinŃă P+1 E, 

pe un teren proprietatea d-nei VLADU AURELIA, în suprafaŃă 

de 202,0 mp., situat în str. Zmeica nr. 8 , sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere 

locuinŃă P+1 E pe un teren situat în str.Zmeica nr.8 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 202,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 21/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea imobile locuinŃe 

colective P+4 E, pe un teren proprietatea d-lui PIRPILIU 

IONEL, în suprafaŃă de 2995,5 mp., situat în str. 

POŞTALIONULUI nr. 97-101, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile 

locuinŃe colective P+4 E pe un teren situat în str. 

POŞTALIONULUI NR. 97-101. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană fizică, în suprafaŃă de 2995,5mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea imobile locuinŃe 

colective P+4 E, pe un teren proprietatea SC ROTARY 

CONSTRUCłII SRL, în suprafaŃă de 2145,75 mp., situat în  

B-DUL METALURGIEI nr. 31-37, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr. 839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile 

locuinŃe colective P+4 E pe un teren situat în b-dul Metalurgiei nr. 

31-37. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoană juridică, în suprafaŃă de 2145,75mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 



 

305 

 

    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 23/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea acces din exterior, 

apartament proprietatea d-lui IORGA SORIN HORIA, în 

suprafaŃă de 44,75 mp., situat în str.Şura Mare nr. 1, bl. 1B, 

sc. D, ap. 100, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din 

exterior pe un teren situat în str.Şura Mare nr.1,bloc 1B,sc.D, 

ap.100. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

cota parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă), în suprafaŃă de 

1,0 mp.    

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃe colective S+P+4 

E, pe un teren proprietatea D-lui HALALAI TRAIAN FLORIN în 

suprafaŃă de 1528,0 mp., situat în Str.DRUMUL JILAVEI NR 

113, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃe 

colective S+P+4E pe un teren situat în str. Drumul Jilavei nr.113. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoana fizica, în suprafaŃă de 1528,0mp.  

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃe de serviciu, pe 

un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaŃă de 2585,0 

mp., situat în str.Drumul Binelui nr.9-51 , sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃe de 

serviciu pe un teren situat în str.Drumul Binelui nr.9-51. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoana juridica, în suprafaŃă de 2585,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 



 

314 

 

    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 26/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea COMPLEX DE 

ÎNTREłINERE ŞI SĂNĂTATE S+ P+2 E+3 E retras, pe un 

teren proprietatea SC CERBER COM SRL, în suprafaŃă de 

1147,0 mp., situat în Str.Turnu Măgurele nr.244, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinŃă S+ 

P+2 E+3 E retras pe un teren situat în Str.Turnu Măgurele nr.244. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoana juridica, în suprafaŃă de 1147,0mp. 

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 
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    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/31.01.2011 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃie definitivă cu funcŃiunea locuinŃă P+ 2 E şi garaj 

anexa P+1E, pe un teren proprietatea d-lui ISTRATE COSMIN 

GABRIEL ŞI ISTRATE IONELA, în suprafaŃă de 300,0 mp. şi 

195,0 mp. concesiune teren, situat în str. Jirului nr.5, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea 

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

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 



 

319 

 

 łinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 

2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind 

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

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru spaŃiu 

locuinŃă P+2 E si garaj anexa P+1E pe un teren situat în str.Jirului 

nr. 5. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentaŃiei de urbanism este 

proprietate persoane fizice, în suprafaŃă de 300 ,0mp si 195,0 

mp.concesionare teren.    

Art. 3. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 
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Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

    (2) DocumentaŃia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată 

anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 28/31.01.2011 
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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 consumului maxim lunar de carburanŃi 

pentru autoturismele B–118- ADP şi B-65-GGO aflate în 

dotarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 ; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 14 / 

24.01.2011 al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 łinând seama de prevederile OG nr.80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile 

administraŃiei publice şi instituŃiile publice, cu modificările 

ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru 

autoturismul cu număr de înmatriculare B-118-ADP în cantitate 

de 200 litri benzină. 

Art. 2.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru 

autoturismul cu număr de înmatriculare B-65-GGO în cantitate de 

200 litri benzină. 

Art. 3.Secretarul Sectorului 4 şi AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/31.01.2011 
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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 bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Văzănd: 

 - 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/ 60 / 26.01.2011 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; 

 Luând în considerare Decizia nr. 24/12.01.2011 a 

Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate, precum 

şi Decizia nr. 23/12.01.2011, privind repartizarea cotelor defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
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 Văzând adresa DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale privind estimarea veniturilor proprii pentru anul 2011; 

 

 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 453 990 mii lei, conform anexei 

nr. 1, 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate integral din venituri proprii în sumă 11 799 mii lei, 

conform anexei nr. 2; 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice 

finanŃate parŃial din venituri proprii în sumă de 18 861,56 mii lei, 

conform anexei nr. 3; 

 

• Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii– cap. 65.10 – ÎnvăŃământ,  
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• Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii – cap. 67.10.03.30 – Centrul Cultural 

Nicolae Bălcescu; 

 

• Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii – cap. 68.10.04.01 – Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

 

• Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii– cap. 68.10.12 – Centrul Medico- 

Social Sf. Luca; 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent fondului de rulment 

în sumă de 23 661,88 mii lei, conform anexei nr. 4; 

 

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

la valoarea de 453 990,00 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: 453 990,00 mii lei; 

 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice   
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- Anexa 1.3 – capitol bugetar 54.02 – Alte servicii publice 

generale; 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar  55.02 – Dobânzi; 

 

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 56.02 – Transferuri cu caracter 

general între diferite nivele ale administraŃiei; 

 

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 60.02 – Apărare; 

 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 61.02 – Ordine publică şi 

siguranŃa naŃională; 

 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 65.02 – ÎnvăŃământ; 

 

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 66.02 –  Sănătate; 

 

- Anexa 1.10 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie; 

 

- Anexa 1.11 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială; 

 

- Anexa 1.12 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică; 
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- Anexa 1.13 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului; 

 

- Anexa 1.14 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate integral din venituri proprii la valoarea de 

11 799 mii lei, conform anexei nr. 2.1. care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii la valoarea de 

18 861,56 mii lei, conform anexei: 3.1, din care: 

• Anexa nr. 3.1.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanŃare 

parŃială din venituri proprii, astfel: 

– cap. 65.10 – ÎnvăŃământ ( centralizat ), din care: 

 - anexa nr. 3.1.1.1 – cap. 65.10.03 – unităŃi şcolare; 

 - anexa nr. 3.1.1.1.1 - cap. 65.10.03.01- învăŃământ 

preşcolar; 

 - anexa nr. 3.1.1.1.2 - cap. 65.10.03.02- învăŃământ primar; 

 -anexa nr. 3.1.1.2 - cap. 65.10.04.- unităŃi şcolare 

,învăŃământ secundar; 
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 - anexa nr. 3.1.1.2.1 - cap. 65.10.04.02- învăŃământ 

secundar superior; 

 - anexa nr. 3.1.1.3. – cap. 65.10.07.04.- învăŃământ special; 

 

• Anexa nr. 3.1.2.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii,– cap. 67.10.03.30 – Centrul 

Cultural Nicolae Bălcescu; 

 

• Anexa nr. 3.1.3.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii – cap. 68.10.041 – Centrul de 

Îngrijire şi AsistenŃă nr. 1; 

 

• Anexa nr. 3.1.4.1. bugetul de venituri şi cheltuieli cu 

finanŃare parŃială din venituri proprii – cap. 68.10.12 – Centrul 

Medico- Social Sf. Luca; 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local – fond de rulment - la 

valoarea de 23 661,88mii lei, conform anexelor: 4.1, 4.1.1, 

4.1.2., 4.1.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

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

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

1.2.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 7. 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. 8. 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. 9. Se aprobă bugetul fondului de rezervă, capitolul 

54.02.05, conform anexei 1.3.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform 

anexei 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul Primariei Sectorului 4, capitolul 

55.02., conform anexei 1.4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 56.02.09, conform anexei: 1.5.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 13. Se aprobă bugetul Centrului Militar Zonal, 

subcapitolul 60.02.02 conform anexei 1.6.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul PoliŃiei Locale Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.7.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul Serviciului de ProtecŃie Civilă, 

subcapitolul 61.02.05, conform anexei 1.7.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

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

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 

153.133,12 mii lei, conform anexelor: 1.8, din care:  

• Anexa nr. 1.8.1. – cap 65.02.03 – total învăŃământ 

preşcolar şi primar  

• Anexa nr. 1.8.1.1– cap 65.02.03 DR – învăŃământ preşcolar 

derulat prin direcŃie  

• Anexa nr. 1.8.1.2 – cap 65.02.03 US – învăŃământ 

preşcolar + primar unităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.8.2 – cap 65.02.04 – Total învăŃământ 

secundar (local)  

• Anexa nr. 1.8.2.1 – cap 65.02.04 DR – învăŃământ 

secundar derulat prin direcŃie   
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• Anexa nr. 1.8.2.2 – cap 65.02.04 US – învăŃământ 

secundar derulat prin unităŃi şcolare   

• Anexa nr. 1.8.3. – cap 65.02.07.04 – învăŃământ special   

• Anexa nr. 1.8.3.1– cap 65.02.07.04 DR – învăŃământ 

special direcŃie   

• Anexa nr. 1.8.3.2 – cap 65.02.07.04 US – învăŃământ 

special unităŃi şcolare  

 

 Art. 17. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

66.02 – Sănătate, conform anexelor: 1.9; 1.9.1; 1.9.1.1 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art. 18. Se aprobă bugetul Centrului Cultural pentru 

Unesco „Nicolae Bălcescu”, capitolul 67.02.03.30, conform 

anexei: 1.10.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 19. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03 Intretinere gradini publice, conform anexei: 1.10.2, 

care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

 Art 20. Se aprobă bugetul AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03, conform anexei: 1.10.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art 21. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

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

subcapitolul 68.02.041 AsistenŃa socială acordată persoanelor în 

vârstă, conform anexei: 1.11.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art 22. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 

68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, conform 

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

 

 Art. 23. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 

1.11.5; 1.11.5.1; 1.11.5.2; 1.11.5.3; 1.11.5.4; 1.11.5.5; 1.11.5.6, 

1.11.5.7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 24. Se aprobă bugetul D.G.A.S.P.C. – CRESE, 

subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.11.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 25. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, 

subcapitolul 68.02.12, conform anexei 1.11.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art 26. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

70.02.03 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei: 

1.12,1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 27. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

70.02.05.01 Alimentare cu apă, conform anexei: 1.12,2., care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 28. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, conform anexei: 1.12,3., care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 29. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

74.02.05.01 Salubritate, conform anexei: 1.13.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 30. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

74.02.06 Canalizare şi tratarea apelor reziduale, conform anexei: 

1.13.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 31. Se aprobă bugetul Primariei Sector 4, capitolul 

84.02.03.03 Strazi, conform anexei: 1.14.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 32. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Primăriei Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate 

în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 6.1 Lista de investiŃii a Primăriei Sectorului 4 în 

valoare de 76 725,88 mii lei, din care : 

- buget local : 50.000,00 mii lei; 

- fond de rulment :2 3.661,88 mii lei; 

- anexa nr. 6.1.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 51.02. – Primăria sectorului 4; 

- anexa nr. 6.2 Lista de investiŃii a DGITL SECTOR 4 în 

valoare de 3.870 mii lei, din care : 

- anexa nr. 6.2.1, 6.2.2 Cheltuieli pentru achiziŃionare de 

bunuri şi dotări independente – cap. 51.02. – DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 4; 

- anexa nr. 6.3 Lista de investiŃii pe anul 2010, cu finanŃare 

din buget local a A.S.L.G., în valoare de 17.312,28 mii lei; 

- anexa nr. 6.3.1 Cheltuieli pentru achiziŃionare de bunuri şi 

dotări independente – cap. 65.02. – A.S.L.G., în valoare de 

9.368,53 mii lei; 

- anexa nr. 6.4, 6.4.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, cu 

finanŃare din surse proprii – DirecŃia de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, în valoare de 3.861 mii lei; 

- anexa nr. 6.5, 6.5.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, – 

D.G.A.S.P.C Sector 4, în valoare de 8 775,00 mii lei; 
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- anexa nr. 6.6 Lista de investiŃii a Centrului medico social Sf. 

Luca, în valoare de 5 mii lei; 

- anexa nr. 6.7 Lista de investiŃii a Centrului de asistenŃă şi 

îngrijire, în valoare de 40 mii lei; 

- anexa nr. 6.8, 6.8.1 Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale, în 

valoare de 1463 mii lei; 

- anexa nr. 6.9, 6.9.1 Lista de investiŃii a AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 4, în valoare de 3.661 mii lei; 

 

 Art. 33 Se aprobă Lista creditelor de angajament pentru 

anul 2011, după cum urmează : 

 - anexa nr. 7 cap. 67.02 Lucrări de amenajare terenuri, 

zone verzi adiacente imobilelor din sectorul 4 –Contract 

subsecvent nr. 3 ; 

 - anexa nr. 8 cap. 70.02 întocmire plan digitizat sector 4 

careul M 14,15,16,17/L14,15,16/ K14,15,16; 

 - anexa nr. 9 cap. 74.02 Lucrări extindere canalizare – 

pachet 6 ; 

 

 Art. 34. 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 30/31.01.2011 
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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 DEBLOCAREA ŞI UTILIZAREA FONDULUI DE 

RULMENT 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Văzând: 

 -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti 

 -Raportul de specialitate privind deblocarea şi utilizarea 

fondului de rulment nr. II. / 2/ 57/ 26.01.2011, al DirecŃiei 

Economice; 

 -łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

 - Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. b, din 

Legea 273/2006, privind finanŃele publice locale. 

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

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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H o t ă r ă ş t e: 

 Art. 1. – Se aprobă deblocarea sumei de 23 661,88 mii lei 

din fondul de rulment constituit, la data de 31.12.2010. 

 

 Art. 2. – Se aprobă utilizarea sumei de 23 661,88 mii lei din 

fondul de rulment pentru finanŃarea cheltuielilor de dezvoltare din 

compentenŃa autorităŃilor AdministraŃiei Publice Locale. 

 

 Art. 3. – Se aprobă repartizarea sumei de 23 661,88 mii lei, 

conform anexelor:  

Anexa 1 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011– Cap. 

40.11 

Anexa 1.1 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică – Cap. 70.11 

Anexa 1.1.1. Alimentare cu apă – Cap. 70.11.05.01 

Anexa 1.2 ProtecŃia Mediului –Cap.74.11 

Anexa 1.2.1 Extindere reŃea de canalizare –Cap.74.11.06 

Anexa 1.3 Transporturi – Cap. 84.11. 

Anexa 1.4.1. Străzi – Cap. 84.11.03.03 

 

Anexa nr 2 – Lista de investiŃii pe anul 2011 cu finanŃare din 

fondul de rulment, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de credite prin DirecŃia 
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Economică din Primăria Sectorului 4, direcŃiile descentralizate 

implicate în rectificarea bugetară şi comunicate de Serviciul 

Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.01.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/31.01.2011 
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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 Planului de acŃiuni de interes local în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale 

Legii nr. 416/2001 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul de acŃiuni de interes local, pentru 

anul 2011, în vederea repartizării orelor de muncă pentru 
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persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii  nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi AdministraŃia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană 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.: 1 

Data: 27.01.2011 
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ANEXĂ 

  la H.C.L.S.6 nr. 1/27.01.2011 

 

PLAN DE ACłIUNI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2011 

ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ORELOR DE MUNCĂ PENTRU 

PERSOANELE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001 

 

 
Nr. 
Crt 

Obiective AcŃiuni şi lucrări întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse 

1. Asigurarea 
lucrărilor de 
întreŃinere 
a parcurilor 
situate în 
cartierele 
Drumul 

Taberei şi 
Giuleşti 

- strângerea resturilor vegetale 
 
- degajarea terenurilor de resturi 
vegetale, crengi, hârtii, plastice 
 
- săparea şi aerarea solului 
 
- lucrări de deszăpezire a aleilor 
şi de împrăştiere a materialelor 
antiderapante 

-  permanent 
 

- permanent 
 
 

- permanent 
 

- sezonul rece 

 
 
 

Persoanele 
apte de 
muncă, 

beneficiare de 
venit minim 

garantat 

2. Asigurarea 
lucrărilor de 
amenajare 
a parcurilor 
situate în 
cartierele 
Drumul 

Taberei şi 
Giuleşti 

-curăŃarea spaŃiilor verzi cu 
grebla, adunarea resturilor 
vegetale în grămezi şi încărcatul 
acestora în mijlocul de transport 
 
- săparea şi aerarea solului 

- permanent 
 
 
 
 

- permanent 

 
Persoanele 

apte de 
muncă, 

beneficiare de 
venit minim 

garantat 

 

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, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale 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 Legii poliŃiei locale nr. 155/2010, ale H.G. nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, dispoziŃiile H.C.L. 

Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 6; 

 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul 

funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 

 - Avizul consultativ nr. 1/18.01.2011 al Comisiei Locale de 

Ordine Publică Sector 6 pentru Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

 - Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

871464/26.01.2011, privind stabilirea funcŃiilor publice din cadrul 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

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

h) şi l) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 6, instituŃie publică de interes local a 

Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 6, instituŃie publică de interes local a 

Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 3. (1) Pentru Serviciul Disciplina în ConstrucŃii şi Afişaj 

Stradal se preiau 11 posturi şi personalul aferent acestora din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 6. 

 (2) Organigrama şi Statul de funcŃii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 se vor modifica 

corespunzător. 

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6, 

instituŃie publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Personalul DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală 

Sector 6 se preia de la DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară şi 

de la Primăria Sector 6, în limita numărului de posturi aprobat, pe 

funcŃii publice de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional. 

 Art. 6. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃe şi 

pentru buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei, se împuterniceşte 

directorul general al DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sector 6 

să facă modificări şi mutări de posturi între compartimentele 

instituŃiei cu respectarea numărului total de posturi aprobate şi a 

normelor legale în vigoare. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 (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.: 2 

Data: 27.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti a contravalorii gratuităŃilor pentru transportul în comun 

de suprafaŃă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. nr. 13/16.07.2008 pentru suportarea din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a contravalorii gratuităŃilor 

pentru transportul în comun de suprafaŃă şi cu metroul pentru 

beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 
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drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi aprobarea 

metodologiei de acordarea a acestora; 

- Prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), 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 suportarea din bugetul local al Sectorului 

6 al Municipiului Bucureşti a contravalorii gratuităŃilor pentru 

transportul în comun de suprafaŃă şi cu metroul pentru 

următoarele categorii de persoane din Sectorul 6, beneficiare ale 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a) persoanele cu handicap grav şi accentuat; 

b) însoŃitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenŃa acestora; 

c) însoŃitorii copiilor cu handicap grav şi accentuat, în prezenŃa 

acestora; 



 

352 

 

d) însoŃitorii adulŃilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în 

prezenŃa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către 

asistentul social din cadrul compartimentului specializat al 

primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa 

persoana cu handicap; 

e) asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

f)  asistenŃii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat. 

 Art. 2. (1) Cuantumul gratuităŃii pentru transportul în comun 

de suprafaŃă nu poate depăşi lunar costul unui abonament pe 

toate liniile, stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti.  

(2) Cuantumul gratuităŃii pentru transportul în comun cu 

metroul nu poate depăşi lunar costul unui abonament cu 62 de 

călătorii. 

 Art. 3. Se aprobă Metodologia de acordare a gratuităŃii la 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de 

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

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri îşi 

încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 

13/16.07.2008. 
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 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.: 3 

Data: 27.01.2011 
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ANEXĂ  
                  la H.C.L.S. 6 nr. 3/27.01.2011 

 

METODOLOGIA DE ACORDARE A  CONTRAVALORII 
GRATUITĂłILOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN DE 

SUPRAFAłĂ ŞI CU METROUL PENTRU BENEFICIARII LEGII 

NR. 448/2006 PRIVIND PROTECłIA ŞI PROMOVAREA 
DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP, 

REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 
 

1. BENEFICIARI: 

 Beneficiază de gratuitate privind transportul cu mijloacele 

de transport in comun de suprafaŃă şi metroul următoarele 

categorii de persoane:  

a) persoanele cu handicap grav şi accentuat; 

b) însoŃitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenŃa 

acestora; 

c) însoŃitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenŃa 

acestora; 

d) însoŃitorii adulŃilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, 

în prezenŃa acestora, pe baza anchetei sociale; 

e) asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

f) asistenŃii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat.  

 

Nu beneficiază de această gratuitate următoarele categorii 

de persoane: 
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- persoanele cu handicap nedeplasabile. 

Copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani 

beneficiază de gratuitate, abonamentul lunar acordându-se 

însoŃitorilor acestora. 

 

2. PERIOADA DE ACORDARE: 

 
 La acordarea abonamentelor lunare cu 62 călătorii cu 

metroul, precum şi a legitimaŃiilor de călătorie cu mijloacele de 

transport în comun de suprafaŃă se va Ńine cont de valabilitatea 

certificatului de încadrare în grad de handicap, a actului de 

identitate, a contractului individual de muncă a asistentului 

personal, respectiv a asistentului personal profesionist. 

 De menŃionat că abonamentul lunar cu 62 călătorii cu 

metroul are valabilitate 30 zile de la data primei validări, fără 

depăşirea termenului de valabilitate înscris pe respectivul 

abonament. 

 Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă localitate 

şi reşedinŃa pe raza teritorială a Sectorului 6, aflate în evidenŃa 

D.G.A.S.P.C. Sector 6, beneficiază de gratuitatea transportului 

urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă şi cu 

metroul, pe durata valabilităŃii vizei de resedinŃă. 

 Abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum şi 

legitimaŃiile de călătorie cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă se acordă la cererea şi numai în prezenŃa 

beneficiarului, conform propriilor nevoi de deplasare. În ceea ce 

priveşte abonamentul lunar cu 62 călătorii cu metroul, nu se 

acordă mai mult de un abonament pe o lună calendaristică. 
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 La solicitarea unui abonament sau legitimaŃie nouă, 

beneficiarul va prezenta în mod obligatoriu precedentul 

abonament, respectiv legitimaŃie de călătorie. 

 AsistenŃii personali, precum şi însoŃitorii persoanelor cu 

handicap primesc câte un abonament lunar distinct (tot cu 62 

călătorii), cu menŃiunea înscrierii din partea DGASPC Sector 6 a 

numelui acestora, respectiv cu aplicarea unei ştampile cu 

înscrisul “ÎnsoŃitor. Valabilă numai în prezenŃa persoanei cu 

handicap”. 

 

3. CUANTUMUL GRATUITĂłII: 

 

 Cuantumul gratuităŃii nu poate depaşi lunar costul unui 

abonament pe toate liniile, stabilit anual prin Hotărâre a 

Consiliului General a Municipiului Bucureşti, respectiv al unui 

abonament lunar cu 62 călătorii cu metroul, la tariful în vigoare, în 

ceea ce priveşte transportul cu metroul.   

 D.G.A.S.P.C. Sector 6 va achita S.C.T.M.B. METROREX 

S.A. şi RATB contravaloarea unui abonament lunar cu 62 călătorii 

cu metroul, respectiv contravaloarea unei legitimaŃii de transport 

cu mjloacele de transport în comun de suprafaŃă, pentru 

categoriile de beneficiari prevăzute de lege, contravaloarea a 

două abonamente lunare cu 62 călătorii, respectiv legitimaŃii de 

călătorie pentru categoriile care beneficiază de însoŃitor, iar 

pentru copiii cu vârsta până la 5 ani care beneficiază de însoŃitor, 

se va achita contravaloarea unui singur abonament cu 62 călătorii 

cu metroul, respectiv legitimaŃie de călătorie de transport cu 

mjloacele de transport în comun de suprafaŃă. 
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4. MODALITATEA DE ACORDARE: 
 

 Pentru a beneficia de prevederile art. 23 din Legea nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, categoriile de persoane prevăzute de lege  trebuie să 

se prezinte la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, la sediul DirecŃiei 

ProtecŃie Socială, cu actul de identitate în original şi să 

completeze o cerere tip. Abonamentele lunare cu 62 călătorii cu 

metroul, precum şi legitimaŃiile de călătorie de transport cu 

mjloacele de transport în comun de suprafaŃă, se eliberează de 

către Serviciul PrestaŃii Sociale şi FacilităŃi.  

 

5. OBLIGAłIILE BENEFICIARILOR 

 

� PrezenŃa beneficiarului la solicitarea legitimaŃiei de călătorie, 

precum şi a abonamentului lunar cu 62 călătorii cu metroul 

este obligatorie. Acesta nu va fi acordat familiei sau 

împuternicitului legal. 
� Abonamentul lunar cu 62 călătorii cu metroul pentru o nouă 

lună calendaristică va fi acordat numai cu condiŃia prezentării 

precedentului abonament. 
� În cazul pierderii, furtului legitimaŃiei de 

transport/abonamentului de transport cu metroul, la solicitarea 

scrisă a beneficiarului, i se va elibera acestuia, la momentul 

prezentării la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, un nou abonament 

lunar cu 62 de călătorii cu metroul, numai după prezentarea 

anunŃului de pierdere efectuat într-un cotidian de presă. 
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� ÎnsoŃitorii copiilor/persoanelor cu handicap au obligaŃia de a 

utiliza abonamentele lunare cu 62 călătorii cu metroul, precum 

şi legitimaŃiile de transport cu mijloacele de transport în comun 

de suprafaŃă numai în prezenŃa acestora. În cazul în care 

organele de control constată că însoŃitorul utilizează 

legitimaŃia/abonamentul fără a fi prezentă persoana cu 

handicap, acesta va fi obligat să achite contravaloarea 

abonamentului/legitimaŃiei pentru însoŃitor de la data eliberării 

abonementului/legitimaŃiei până la data constatării 

contravenŃiei. 

� Categoriile de beneficiari prevăzute de lege, inclusiv familia 

sau reprezentantul legal ai acestora au obligaŃia, potrivit Legii 

nr. 448/2006, republicată de a aduce la cunoştinŃa direcŃiilor 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, în termen 

de 48 ore de la luarea la cunoştinŃă, orice modificare cu privire 

la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinŃă, starea 

materială şi alte situaŃii de natură să modifice acordarea 

drepturilor prevăzute de lege. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi 

finanŃarea proiectului „La teatrale cu matale”, ce va fi desfăşurat 

în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 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; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,  în cuantum maxim de 

10.000 lei a proiectului „La teatrale cu matale”, ce va fi desfăşurat 

în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6 în anul 2011, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 4 

Data: 27.01.2011 



 

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 derularea şi 

finanŃarea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”, ce va fi desfăşurat 

în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 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; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

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

ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi  n) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 

114.000 lei a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”, ce va fi 

desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6 în anul 

2011, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 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.: 5 
Data: 27.01.2011 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi 

finanŃarea proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” – proiect 

educaŃional şi sportiv pentru copiii defavorizaŃi desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6, 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; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 

44.000 lei din valoarea totală de 104.400 lei a proiectului „Lumea 

celor 64 de pătrate” – proiect educaŃional şi sportiv pentru copiii 

defavorizaŃi desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6, în anul 2011, conform Anexei,  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 6 

Data: 27.01.2011 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6  pentru aprobarea 

cuantumului maxim şi a condiŃiilor de acordare a prestaŃiilor 

financiare excepŃionale prevăzute de  

Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 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: 

- Prevederile art. 121, art. 122, art. 123 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

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

completările ulterioare;   

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă acordarea prestaŃiilor financiare 

excepŃionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, în cuantum maxim de 250.000 lei, precum şi condiŃiile 

de acordare a acestora, în anul 2011, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 7 

Data: 27.01.2011 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi 

finanŃarea proiectului „Şanse la integrare”, ce va fi desfăşurat în 

cadrul comunităŃii locale din Sectorul 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; 

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

ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi  n) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 

50.000 lei din valoarea totală de 65.000 lei a proiectului „Şanse la 

integrare”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din 

Sectorul 6 în anul 2011, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 8 

Data: 27.01.2011 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi 

finanŃarea proiectului „Şcoala PărinŃilor” - proiect pentru 

dezvoltarea abilităŃilor parentale ale părinŃilor copiilor  cu vârste 

între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul  

comunităŃii locale din Sectorul 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; 

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

ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 

5.000 lei a proiectului „Şcoala PărinŃilor” - proiect pentru 

dezvoltarea abilităŃilor parentale ale părinŃilor copiilor  cu vârste 

între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale 

din Sectorul 6 în anul 2011, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 9 

Data: 27.01.2011 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi 

finanŃarea proiectului „Tabără de dezvoltare personală”,  

ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităŃii locale din Sectorul 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; 

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

ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 

19.000 lei, a proiectului „Tabără de dezvoltare personală”, ce va fi 

desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6 în anul 

2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 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.: 10 

Data: 27.01.2011 
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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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi 

finanŃarea proiectului „Tu alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul  

comunităŃii locale din Sectorul 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; 

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

ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 
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administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în cuantum maxim de 

18.750 lei din valoarea totală de 33.550 lei a proiectului „Tu 

alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 

6 în anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 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.: 11 

Data: 27.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Articolului 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 

162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în 

vederea derulării proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL 

MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de  

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 298/29.10.2010 prin care Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia AHAVA în 
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vederea realizării proiectului “Centrul Pilot MultifuncŃional 

Buburuza Mare”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind aprobarea 

cofinanŃării din bugetul local, în anii 2010 şi 2011 în vederea 

derulării proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL 

MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

parteneriat cu AsociaŃia AHAVA; 

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

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;   

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă modificarea Articolului 1 alineatul 2 din 

H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanŃării 

din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 

2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL PILOT 

SOCIAL MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA, după cum urmează: 

 “Art. 1. (2) ,,Din valoarea totală a proiectului pe anul 2010 

de 881.124 lei, contribuŃia DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6 este de 696.824 lei (inclusiv taxe), 

iar pentru anul 2011 din valoarea totală de 2.393.572 lei, 

contribuŃia este de 1.699.000 lei (inclusiv taxe)”. 

 Art. 2. Se înlocuieşte Anexa nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 

162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanŃării din bugetul local, în 

anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL 

PILOT SOCIAL MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA cu Anexa, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 

162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanŃării din bugetul local, în 

anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL 

PILOT SOCIAL MULTIFUNCłIONAL BUBURUZA MARE” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA rămân 

neschimbate. 

 Art. 4. 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.: 12 

Data: 27.01.2011 
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ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 12/27.01.2011               

 

BUGET “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCłIONAL –  BUBURUZA MARE” 

 
Nr. 

crt. 

Titlu cheltuială Unitate Cost 

unitate 

Taxe Cost 

2011 

Contrib. 

DGASPC 

2011 

Contrib. 

AHAVA 

2011 

ContribuŃie 

D.G.A.S.P.C 

Sector 6 % 

ContribuŃie 

AHAVA 

% 

1. Cheltuieli de personal      562.572  291.672 270.900 51.85 % 41.15 % 

1.1 Şef centru 

( 1 persoană) 

lună 3.370 899 51.228 - 51.228   

1.2 Administrator 

( 1 persoană) 

lună 1.605 428 24.396 - 24.396   

1.3 Educatoare 

(5 persoane) 

lună 10.300 2.747 156.564 - 156.564   

1.4 Psiholog – ¼ norma 

( 1 persoană) 

lună 406 109 6.180 - 6.180   

1.5 Consilier imagine 

(1 persoană) 

lună 2.140 571 32.532 - 32.532   

1.6 Bucătar 

( 2 persoane) 

lună 3.468 924 52.704 52.704 -   

1.7 Îngrijitoare lună 12.013 3.204 182.604 182.604 -   
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( 10 persoane) 

1.8 Asistentă medicală 

( 2 persoane) 

lună 3.708 989 56.364 56.364 -   

2. Dotări iniŃiale- mobilier    - - -   

 Dotari iniŃiale – obiecte de inventar    - - -   

3. Chirie spaŃiu lună 11.000  132.000 - 132.000   

4. Igienizare spaŃiu    620.200 620.200 

 

-   

5. Amenajare loc joacă    150.000 150.000 -   

7. Material didactic    50.000 50.000 -   

8. Jucării    35.000 35.000 -   

9. Materiale medico-sanitare    35.000 35.000 -   

10. UtilităŃi lună 10.000 2.400 148.800 148.800 -   

11. ContribuŃie DGASPC S 6- dif. cost 

mediu 

lună 55.000 - 660.000 660.000 -   

 Total cheltuieli directe    1.831.000 1.699.000 132.000 92.79 % 7.21 % 

 TOTAL BUGET    2.393.572 

 

1.990.672 

 

402.900 83.17 % 16.83 % 

 

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 derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul 

medico-social”, în anul 2011, cu cele două componente „Cabinet 

stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

parteneriat cu AsociaŃia AHAVA  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

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

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia AHAVA în 

vederea realizării proiectului de interes public    

“Centrul medico-social” cu cele două componente “Cabinet 

stomatologic” şi “Cabinet oftalmologic”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanŃării 

din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului 
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„Centrul medico-social” desfăşurat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

AsociaŃia AHAVA; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 142/29.07.2010 privind modificarea Art.1 

alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

24/25.02.2010 privind aprobarea finanŃării din bugetul local, în 

anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia AHAVA; 

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

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;   

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

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi a Legii nr. 208/1997 privind 

cantinele de ajutor social; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1: Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul 

medico-social”, în anul 2011, cu cele două componente „Cabinet 

stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în 

parteneriat cu AsociaŃia AHAVA în limita sumei de 2.160.000 lei, 

respectiv 1.320.000 lei pentru funcŃionarea „Cabinetului 

stomatologic” şi 840.000 lei pentru funcŃionarea „Cabinetului 

oftalmologic”, din valoarea totală a proiectului de 2.770.642 lei, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 13   
Data: 27.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului 

„Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” desfăşurat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 

parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea 

Copiilor şi Bătrânilor” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 133/30.06.2010 prin care Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia “Sfântul 

Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor” în 
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vederea realizării proiectului de interes public “Centru de tip 

respiro pentru persoane cu dizabilităŃii”; 

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

dezvoltare a serviciilor sociale; 

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

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului; 

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

completările ulterioare; 

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

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 116/2004 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul 

local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a 

proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităŃi” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului în parteneriat cu AsociaŃia „Sfântul Mucenic Fanurie 

pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”. 

(2) Valoarea totală a cheltuielilor privind derularea 

proiectului este de 672.074 lei din care contribuŃia DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 este 

de 441.016 lei conform costurilor menŃionate în Anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 14 

Data: 27.01.2011 
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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 subvenŃionării  din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă 

socială ,,Centrul Comunitar Ghencea”  

al AsociaŃiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

 Având în vedere 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; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L.6  Sector 6 nr. 151/16.10.2008;  

 łinând seama de: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12  din Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor 

şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 

244.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 
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Bucureşti, în anul 2011, a unităŃii de asistenŃă socială ,,Centrul 

Comunitar Ghencea” al AsociaŃiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”, 

pentru serviciile de asistenŃă socială oferite unui număr de 200 de 

persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza 

Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 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.: 15 

Data: 27.01.2011 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, pentru 

derularea proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului în 

parteneriat cu AsociaŃia „Sprijinirea Integrării Sociale”  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.G.M.B. nr. 65/27.02.2009 privind acordul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti privind cooperarea între 

Consiliul Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu AsociaŃia „Sprijinirea 

Integrării Sociale”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 
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- 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; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea, în limita sumei de 

100.000 lei, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în  anul 2011, a proiectului „Apartament social pentru 

fete” desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului în parteneriat cu AsociaŃia „Sprijinirea Integrării 

Sociale”, pentru serviciile de asistenŃă socială oferite unui număr 

de 5 tinere domiciliate legal pe raza Sectorului 6, în conformitate 

cu Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile 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.: 16 

Data: 27.01.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, pentru 

derularea proiectului „Sprijin la bătrâneŃe” desfăşurat de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului în parteneriat cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă”  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.G.M.B. nr. 45/16.03.2006 privind acordul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti privind cooperarea între 

Consiliul Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia „Crucea Alb-

Galbenă; 
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- Prevederile art. 8 şi 12  din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea în limita sumei de 

150.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în anul 2011, a proiectului „Sprijin la bătrâneŃe” 

desfăşurat de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului în parteneriat cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă”, pentru 

serviciile de asistenŃă socio-medicală oferite unui număr de 60 de 

persoane vârstnice domiciliate legal pe raza Sectorului 6, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 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.: 17 

Data: 27.01.2011 
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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 subvenŃionării din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităŃii de asistenŃă 

socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităŃi profunde” 

al FundaŃiei „Copii în Dificultate”  

 

 Având în vedere 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; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L.6 nr. 151/16.10.2008; 

 łinând seama de: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor 

şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 90.000 

lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  
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anul 2011, a unităŃii de asistenŃă socială ,,Centrul specializat 

pentru copii cu dizabilităŃi profunde” al FundaŃiei „Copii în 

Dificultate”, pentru serviciile de asistenŃă socială oferite unui 

număr de 5 copii cu dizabilităŃi severe domiciliaŃi legal pe raza 

Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 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.: 18 

Data: 27.01.2011 
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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 subvenŃionării  din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă 

socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice 

 din Sectorul 6” al AsociaŃiei Umanitare „EquiLibre”  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L.S. 6 nr. 151/16.10. 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 
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- 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.34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 

538.000 lei de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în anul 2011, a unităŃii de asistenŃă socială ,,Centrul 

social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” al AsociaŃiei 

Umanitare EquiLibre, pentru serviciile de asistenŃă socială oferite 

unui număr de 500 de persoane vârstnice domiciliate legal pe 
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raza Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 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.: 19 

Data: 27.01.2011 
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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 participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de 

partener 1 al FundaŃiei Estuar, pentru implementarea proiectului 

„Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulŃii cu 

probleme de sănătate mintală - ID 64373” şi a cheltuielilor legate 

de implementarea acestuia, pentru perioada 2011-2012 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 prin 

care se propune aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în 

calitate de partener 1 al FundaŃiei Estuar, în cadrul proiectului 

”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulŃii cu 

probleme de sănătate mintală - ID 64373” şi a cheltuielilor legate 

de implementarea acestuia şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- Ordinul nr. 1389 din 22 iunie 2009 privind aprobarea ghidurilor 

solicitantului şi a condiŃiilor specifice pentru cererile de propuneri 
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de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului 

operaŃional sectorial  "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; 

- Decizia C.E. nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a 

Programului OperaŃional de ajutor comunitar din partea Fondului 

Social European în conformitate cu obiectivul "ConvergenŃă" în 

România;  

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităŃii de şanse şi al 

ministrului economiei şi finanŃelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea 

regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin Programul OperaŃional sectorial 

"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea D.G.A.S.P.C. Sector 6, în 

calitate de partener 1 al FundaŃiei Estuar, pentru implementarea 

proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru 
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adulŃii cu probleme de sănătate mintală - ID 64373”, finanŃat în 

cadrul Programului OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea 

incluziunii sociale", Domeniul major de intervenŃie 6.2. 

„ÎmbunătăŃirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe 

piaŃa muncii”.  

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

6 al Municipiului Bucureşti, cu suma de 85.735 lei, reprezentând 

suma aferentă D.G.A.S.P.C. Sector 6 din totalul cheltuielilor 

eligibile, în valoare de 4.286.766 lei, pentru perioada 2011-2012, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Suma aferentă D.G.A.S.P.C. Sector 6, menŃionată la 

Art. 2 va fi cheltuită pentru activităŃile proiectului aferente 

D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

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

data emiterii Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului Local 

Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6, cu FundaŃia Estuar pentru implementarea 

proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru 

adulŃii cu probleme de sănătate mintală - ID 64373”. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 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.: 20 

Data: 27.01.2011 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 

021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti , în  anul 2011, a unităŃii de 

asistenŃă socială „Cantina Socială HARUL”, 

ce va fi desfăşurat de către  DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială  şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia 

Centrul Creştin Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

  łinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 prin care Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti îşi dă acordul în vderea colaborării 

Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia Centrul 

Creştin Bucureşti; 
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- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

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

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare,   

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

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi a Legii nr. 208/1997 privind 

cantinele de ajutor social; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea, în limita sumei de 

1.700.000 lei, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în anul 2011, pentru proiectul „Cantina Socială Harul”, 

ce va fi desfăşurat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 în parteneriat cu AsociaŃia 
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„Centrul Creştin Bucureşti”, în conformitate cu Anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 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.: 21 

Data: 27.01.2011 
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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 subvenŃionării  din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă 

socială ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” 

al AsociaŃiei „FraŃilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

 Având în vedere 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 

din cadrul Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L. Sector 6 nr. 151/16.10.2008; 

 łinând seama de: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;  
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- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor 

şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 

468.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă socială „Centrul de 

Plasament Sf. Marcellin Champagnat” al AsociaŃiei „FraŃilor 
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Marişti ai Şcolilor din România”, pentru serviciile de asistenŃă 

socială oferite unui număr de 33 copii domiciliaŃi legal pe raza 

Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 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.: 22 

Data: 27.01.2011 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

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

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanŃării din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a proiectului 

„Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 6 în parteneriat cu FundaŃia Filantropică Metropolis 

 

 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: 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

172/27.05.2009 privind împuternicirea Consiliului Local al 

Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu FundaŃia 

Filantropică Metropolis prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea 

implementării în comun şi a finanŃării „Centrul de ocrotire a 

copiilor - Acasă”; 
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- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

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

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

completările ulterioare; 

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

lit. d), n) şi q) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanŃarea din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, a proiectului „Centrul de 

ocrotire a copiilor - Acasă”, de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, în parteneriat cu 

FundaŃia Filantropică Metropolis, în limita sumei de 400.000 lei, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 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.: 23 

Data: 27.01.2011 
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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 subvenŃionării  din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă 

socială Centrul Comunitar „GeneraŃii” al FundaŃiei Principesa 

Margareta a României 

 

 Având în vedere 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; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L. Sector 6 nr. 151/16.10.2008; 

 łinând seama de: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor 

şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 24.000 

lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în 
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anul 2011, a unităŃii de asistenŃă socială Centrul Comunitar 

„GeneraŃii” al FundaŃiei Principesa Margareta a României, pentru 

serviciile de asistenŃă socială oferite unui număr de 100 de 

persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza 

Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 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.: 24 

Data: 27.01.2011 
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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 subvenŃionării  din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă 

socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” al FundaŃiei „Sfânta Irina” 

 

 Având în vedere 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; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L. Sector 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea 

componenŃei comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor şi a grilei de evaluare; 

 łinând seama de: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modoficările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale 

pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

- Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii asociaŃiilor şi 

fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi 

administrează unităŃi de asistenŃă socială; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 

111.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în  anul 2011, a unităŃii de asistenŃă socială „Centrul de 

Îngrijiri paliative” al FundaŃiei „Sfânta Irina”, pentru serviciile de 

asistenŃă socială oferite unui număr de 6 persoane bolnave de 

cancer sau leucemie în stadiu terminal, domiciliate legal pe raza 

Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 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.: 25 

Data: 27.01.2011 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Evaluării IniŃiale a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A7 – Apa facturată şi 

contorizată ca procentaj din apa produsă 

 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 339/2009 privind 

aprobarea statutului, organigramei, statului de funcŃii şi 

regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AutoritatăŃii 

Municipale de Reglementare a Seviciilor Publice;  

 

În temeiul DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 1483/10.12.2009 privind numirea domnului Adrian Horia Ionel 

Cristea în funcŃia de Director General al AMRSP şi Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 7/27.01.2010 

  

Având în vedere Raportul privind Evaluarea IniŃială a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A7 – Apa facturată şi 

contorizată ca procentaj din apa produsă, transmis la AMRSP 

de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 

820/06.01.2011; 
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łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în 

urma verificărilor efectuate de reprezentatul AMRSP în perioada 

07 ÷ 25.01.2011 la sediul SC Apa Nova Bucureşti SA, precum şi 

a informaŃiilor suplimentare transmise de SC Apa Nova Bucureşti 

SA cu scrisoarea nr. 2343/25.01.2011, la solicitarea AMRSP nr. 

58/14.01.2011; 

 

Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare IniŃială a 

ConformităŃii, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către 

Directorul Adjunct al AMRSP; 

 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.147/2006 privind 

„aprobarea actului adiŃional la Contractul de Concesiune a 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din 

Municipiul Bucureşti, prin care se reeşalonează obligaŃiile S.C. 

APA NOVA Bucureşti şi se modifică perioada de evaluare pentru 

Nivelul de Serviciu A7-Apa facturată ca procent din apa produsă; 

 

Având în vedere prevederile art.1.4, cap.VIII din Actul 

AdiŃional nr. 6/2009 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 358/2009, care precizează următoarele: „De 

asemenea, în situaŃia în care, în aplicarea porevederilor 

clauzei 1.3 de mai sus Concesionarul a notificat 

Concedentului încetarea evenimentului de ForŃaă Majoră 

menŃionat în clauza 1.3 de mai sus, Concesionarul se 

angajează, prin excepŃie de la prevederile clauzei 45.1.2 din 
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prezentul Contract, să îndeplinească Nivelul de Serviciu 

„Apa facturată şi contorizată ca procent din apa produsă” 

(prevăzut a fi îndeplinit în Anul Contractual 10 dacă nu ar fi 

intervenit Evenimentul de ForŃă Majoră) în termen de 12 luni 

de la data încetării Evenimentului de ForŃă Majoră, 

următoarele termene de conformitate ale acestui Nivel de 

Serviciu.”  

 

Având în vedere Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr.12/ 

30.03.2006 - privind punerea în aplicare a recomandărilor şi 

Deciziei Comisiei de ExperŃi cu privire la Nivelul Standardului de 

Bază pentru Nivelul de Serviciu A7 – Apa facturată ca procent din 

apa produsă; 

 

Având în vedere Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.29 

/22.11.2010 privind aprobarea tipurilor de Excluderi Admisibile 

pentru Nivelul de Serviciu A7 – Volumul apei facturate ca 

procentaj din volumul apei produse – şi a metodologiei de calcul 

a consumurilor tehnologice de apă potabilă; 

 

Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 48 şi ale clauzelor 

1.2 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti 

şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A, cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
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În temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr.339/2009 şi a art. 7, 

litera a), b), a art. 10.1, a art.14.2, a art. 16, litera a), b) c) şi f) din 

Statutul AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/2009. 

                

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare IniŃială a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A7 – Apa facturată şi contorizată ca 

procentaj din apa produsă, pentru perioada 28.12.2009 ÷ 

27.12.2010 de Evaluare IniŃială a ConformităŃii, prezentată în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor 

informăŃii care demonstrează că datele raportate de SC Apa 

Nova Bucureşti SA sau condiŃiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităŃii, va putea determina revizuirea punctului de 

vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii IniŃială.  

 

DIRECTOR 

 

Adrian CRISTEA 

 

Bucureşti 

Nr. 1 /26.01.2011         
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Municipiul Bucureşti 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

- AMRSP 

 

CIF 26246549 Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5 

Cont:RO58TREZ7055028XXX006099     Tel./Fax.021.311.21.18; 021.311.20.63 

Trezoreria sectorului 5, Bucureşti                                 www.amrsp.com.ro 

 

 

 

Anexa la Decizia C.E. AMRSP nr. 1 / 26.01.2011 

 

 

Către,  SC Apa Nova Bucureşti SA  

Domnului Director General Bruno ROCHE    

  

Scrisoare de aprobare a ConformităŃii IniŃiale a Nivelului de 

Serviciu A7 – Apa facturată şi contorizată ca procentaj din 

volumul apei produse 

 

Stimate domnule Director General, 

 

În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 

26.01.2011, urmare analizei Raportului de Evaluare IniŃială a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu (NS) A7 – Apa facturată şi 
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contorizată ca procentaj din volumul apei produse, transmis de 

către SC Apa Nova Bucureşti SA (ANB) cu scrisoarea nr. 

820/06.01.2011, a datelor suplimentare solicitate prin scrisoarea 

nr. 58/14.01.2011, a informaŃiilor prezentate de ANB cu 

scrisoarea nr. 2343/25.01.2011, a punerii în aplicare a 

prevederilor HCGMB nr.147/2006 şi HCGMB nr. 358/2009, a 

Deciziei Consiliului Executiv al AMRSP nr. 29/22.11.2010, s-a 

hotărât Certificarea ConformităŃii IniŃiale a Nivelului Serviciului A7 

– Apa facturată şi contorizată ca procentaj din volumul apei 

produse. 

 

În scopul susŃinerii celor de mai sus, prezentăm în continuare 

considerente din cadrul analizei AMRSP.  

I. Rapoarte şi informaŃii prezentate de SC Apa Nova 

Bucureşti SA 

ANB a transmis cu scrisoarea nr. 820/06.01.2011 Raportul de 

Evaluare IniŃială a ConformităŃii pentru Nivelul de Serviciu (NS) 

A7 – Apa facturată şi contorizată ca procentaj din volumul apei 

produse, precum şi informaŃii suplimentare solicitate de AMRSP 

(prin scrisoarea nr. 58 /14.11.2011), transmise cu scrisoarea nr. 

2343/25.01.2011. 

 

1. InformaŃii prezentate de ANB 

În cadrul raportului privind Evaluarea IniŃială a ConformităŃii ANB 

a transmis, următoarele informaŃii, sub forma tabelului rezumativ, 

privind rezultatul monitorizării NS A7: 
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- Volum total produs..............................................245.264.657 m2; 

- Volum total facturat............................................143.787.651 m2; 

- Volum total Excluderi Admisibile................................976.066 m2; 

-StandardObiectiv...................................................................58%; 

- Nivel de Serviciu realizat (propunere)..........................    58,86%. 

 

II. Verificări efectuate şi evaluare AMRSP 

a) completitudinea informaŃiilor  

Din verificarea documentelor prezentate de ANB în cadrul 

Raportului de Evaluare IniŃială a ConformităŃii s-a constatat că 

informaŃiile au fost transmise conform Deciziei AMRSP nr. 

29/2010. Pentru o analiză detaliată s-a solicitat la ANB, cu 

scrisoarea nr. 58/14.01.2011 transmiterea unor informaŃii 

suplimentare care să le completeze pe cele existente. 
 

S-a constatat că ANB a evidenŃiat separat volumele de apă 

potabilă produs pentru fiecare sursă de producere a apei 

potabile, iar în urma informaŃiilor suplimentare, transmise de ANB 

cu scrisoarea nr.2343/25.01.2011, s-au obŃinut volumele pompate 

de staŃiile de pompare, precum şi o serie de documente în copie 

referitor la Excluderile Admisibile (Volumele de apă potabilă 

utilizate la spălarea rezervoarelor şi apeductului Crivine, volumele 

utilizate de ISU).  
 

b) verificările efectuate 
 

Verificările efectuate de AMRSP privesc respectarea prevederilor 

CC, a legislaŃiei de referinŃă a concesiunii, precum şi ale HCGMB 
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nr.147/2006 (care a avut ca bază Decizia Expertului Tehnic din 

2005) şi HCGMB nr. 358/2009.  
 

S-au făcut verificări ale înregistrărilor ANB prezentate în cadrul 

raportului, care se referă la volumele de apă potabilă produse, la 

cele facturate şi la cele utilizate în scopuri tehnologice, precum şi 

a informaŃiilor suplimentare solicitate ANB pentru clarificări. 
 

De asemenea s-au făcut verificări şi a formatului electronic al 

registrului de vânzări, unde sunt înregistrate toate informaŃiile 

legate de volumele de apă potabilă facturare, pentru fiecare client 

(partener de afaceri). 
 

c) Excluderi Admisibile (EA) 

 

Pentru Nivelul de Serviciu A7 – apa facturată ca procent din apa 

produsă, Contractul de Concesiune nu prevede nici o prevedere 

legată de Excluderi Admisibile. 

 

Totuşi, ANB a identificat pe parcursul desfăşurării concesiunii o 

serie de evenimente care pot fi încadrate în categoria Excluderilor 

Admisibile. Aceste evenimente care apar în mod regulat în cadrul 

procesului de alimentare cu apă, reprezintă o cantitate de apă 

potabilă utilizată pentru procedurile de întreŃinere şi de punere în 

funcŃiune a diverselor obiective, cantitate care este măsurată la 

sursele de producere a apei potabile dar nu este facturată.  
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łinând seama de importanŃa aprobării acestor Excluderi 

Admisibile, care pot avea influenŃă semnificativă asupra 

rezultatului evaluării NS A7, pentru a culege informaŃii 

referitoare la practica internaŃională pentru aceste 

consumurilor tehnologice, s-a apelat la Comisia de ExperŃi 

pentru un punct de vedere. 

 

Raportul Comisiei de Experti din septembrie 2010, a fost 

favorabil încadrării consumurilor tehnologice în categoria 

Excluderilor Admisibile, fiind în conformitate cu Buna 

Practică Industrială. 

 

În consecinŃă, AMRSP a emis Decizia 29/22.11.2010 privind 

aprobarea tipurilor de Excluderi Admisibile pentru Nivelul de 

Serviciu A7 – Volumul apei facturate şi contorizate ca procentaj 

din volumul apei produse – şi a metodologiei de calcul a 

consumurilor tehnologice de apă potabilă. 

 

d) Rezultatele evaluarii AMRSP 

 

Evaluarea AMRSP a respectat prevederile Deciziei Expertului 

Tehnic din 2005, prevederile HCGMB nr. 358/2009 care aprobă 

Actul AdiŃional nr.6 la Contractul de Concesiune, precum şi ale 

Deciziei AMRSP nr. 29/2010 privind aprobarea tipurilor de 
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Excluderi Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 – Volumul 

apei facturate ca procentaj din volumul apei produse – şi a 

metodologiei de calcul a consumurilor tehnologice de apă 

potabilă.  

După analizarea bazelor de date cu informaŃiile ANB privind 

volumele de apă potabilă produse, facturate şi utilizate în scopuri 

tehnologice, Ńinând seama de prevederile enumerate la 

paragraful anterior, precum şi de cele ale clauzei 1.6 din Partea a 

III-a A Caietului de Sarcini din cadrul Contractului de Concesiune: 

 

- AMRSP a aprobat cazurile de EA cod A7.1.1, A7.1.2, A7.2, 

precum şi EA propusă „Spălare staŃii de pompare ape uzate”,  

- AMRSP nu a aprobat propunerea de EA „avarii provocate de 

terŃi”. Motivul neaprobării a fost justificat prin faptul că 

indiferent dacă că a fost provocată de către altcineva decât 

operatorul serviciului, este tot o avarie ce trebuie remediată 

într-un timp foarte scurt. Operatorul fiind îndreptăŃit astfel de a 

recupera pagubele. 

 

În consecinŃă, rezultă că valoarea totală a volumelor de apă 

potabilă care se vor exclude de la evaluare, aprobate de către 

AMRSP este 976.066 m2 – 6.025,19 m2 = 973.040,81 m2. 

 

Din analiza informaŃiilor aflate în Raportul ANB privind Evaluarea 

IniŃială a ConformităŃii, a informaŃiilor suplimentare, precum şi a 

informaŃiilor culese cu ocazia vizitelor la obiectivele ANB, a 
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rezultat că, pentru perioada de evaluare 28.12.2009 ÷ 

27.12.2010: 

- volumul total de apă potabilă produsă este de = 245.264.657 

m2; 

- volumul total de apă potabilă facturat este de = 143.787.651 m2. 

                 Vf                143.787.651 
NS A7 = ................ =  ------------------------------- = 58,86% < 58% (SO) 
       Vp - EA       245.264.657  – 973.040,81 

-Nivel de Serviciu realizat în perioada de 

Evaluare...........................................................................58,86%; 

-Nivelul Standard Obiectiv (conform Contract 

Concesiune)..............…………..............................................58%. 

 

S-a constatat că valorile Excluderii Admisibile neaprobate sunt 

foarte mici în comparaŃie cu cele care compun formula de calcul a 

NS, fapt ce a condus la acelaşi rezultat al evaluării AMRSP ca şi 

cel prezentat de ANB. 

 

III. Concluzii 

 

łinând seama de rezultatele evaluării, dar şi de consideraŃiile 

prezentate la punctele a), b), c) şi d) de mai sus, s-a constatat 

realizarea de către ANB a conformităŃii cu o valoare de 58,86%.  

 

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP, cu privire la aprobarea 

scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii NS A7 – Apa 
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facturată şi contorizată ca procentaj din volumul apei 

produse, va fi transmisă imediat după redactare. 

 

Cu deosebita consideraŃie,  

 

Director  

Adrian CRISTEA Director Adjunct (Servicii) 

Miltiade CONSTADACHE 

 

 


