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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIłIE 

Nr. 818 din 05.07.2011 

 

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 III 2011 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Venituri nr 

8515/10.06.2011; 

 

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

a 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 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Nivelul chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul III 2011 se va indexa cu 

1,48% faŃă de cel aferent trimestrului II 2011, potrivit anexei care 

face parte integrantă din dispoziŃie. 

 

 Art.2 DirecŃia Venituri va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziŃii şi va comunica AdministraŃiei Fondului 
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Imobiliar şi tuturor unităŃilor care administrează spaŃii cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti coeficientul de 

indexare aferent trimestrului III 2011. 

 

PRIMAR GENERAL 

Prof.dr. Sorin Mircea OPRESCU 

 

Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DirecŃia Generală Economică  

DirecŃia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIłIA NR. 818 DIN 05.07.11 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 III 

 

 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 III 
2011 este de 1,48% faŃă de nivelul chiriilor stabilite în trimestrul II 
2011 potrivit următorului calcul : 

Număr 
curent 

Indicele preŃurilor de 
consum pentru luna 
Martie - 2011 faŃă 

de  

Februarie - 2011 

Indicele preŃurilor 
de consum pentru 
luna Aprilie - 2011 

faŃă de 

 Martie - 2011 

Indicele preŃurilor 

de consum 
pentru 

luna Mai - 2011 
faŃă de  

Aprilie - 2011 

1. 100,60 100,66 100,21 
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Se înmulŃesc indicii preŃurilor de consum şi rezultă coeficientul de 

indexare a chiriilor: 

 

100,60%x100,66%x100,21%=101,48%-100%=1,48% 
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INSTITUłIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

 
Sumar 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea sumei de 2.500 mii lei din Fondul de rezervă la 

dispoziŃia autorităŃilor Municipiului Bucureşti din bugetul pe anul 

2011 pentru Centrul de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi 

Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti, nota de fundamentare a Centrului de 

Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive pentru Copii şi 

Tineret Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale 

Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

(2) lit. a) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

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 suplimentează Bugetul pe anul 2011 al Centrului 

de Proiecte şi Programe EducaŃionale şi Sportive pentru Copii şi 

Tineret Bucureşti, la secŃiunea de funcŃionare, titlul 20 „Bunuri şi 

servicii", articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", cu 

suma de 2.500 mii lei. Suplimentarea se face cu diminuarea cu 

aceeaşi sumă a Fondului de rezervă bugetară la dispoziŃia 

autorităŃilor locale din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2011, capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05, articolul 50.04. 

 Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va include 

modificările din prezenŃa hotărâre în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2011 şi în anexele sale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 27 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 140 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preŃului local de facturare a energiei termice 

furnizate populaŃiei, practicat de R.A.D.E.T. Bucureşti 

 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei UtilităŃi Publice şi AutorităŃii Municipale de Reglementare 

a Serviciilor Publice (AMRSP); 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, 

modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008; art. 40 alin. (9) 

din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică, art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 36/2006 privind 

instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru energia termică 

furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006 şi ale O.G. nr. 

13/2009 pentru modificarea şi completarea O.G. 36/2006; 
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 Luând în considerare prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 

483/2008 privind aprobarea Contractului - Cadru de furnizare a 

energiei termice; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

pct. 14 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 preŃul local de facturare al energiei termice 

furnizate populaŃiei la un nivel de 137 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.). 

 Art. 2 PreŃul local de facturare a energiei termice la 

populaŃie menŃionat la art. 1 intră în vigoare de la 01 august 2011. 

 Art. 3 (1) Energia termică livrată populaŃiei va fi facturată 

lunar, conform consumului efectiv. 

 (2)Plata facturilor de energie termică pentru încălzire se 

poate realiza în tranşe egale, cu acordul asociaŃiilor de 

locatari/proprietari. 

 (3)Pentru asociaŃiile de locatari/proprietari care vor opta 
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pentru plata facturilor de energie termică pentru încălzire în 

tranşe egale, aceasta se va realiza conform procedurii propuse 

de către R.A.D.E.T. Bucureşti şi avizate de Autoritatea Municipală 

de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP). 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate a 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi 

R.A.D.E.T. 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 141 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor de transport şi distribuŃie a energiei 

termice livrată prin puncte termice urbane şi de transport pentru 

agenŃii economici cu puncte termice proprii, precum şi a preŃurilor 

locale medii de facturare a energiei termice pentru agenŃii 

economici, practicate de RADET Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice şi DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit d), art. 

40, alin (8) şi (10) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică, ale art. 3 alin. (1) din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de 

referinŃă pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme 

centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

483/2006; 
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 Luând în considerare avizul nr. 1024366/ENM/21.04.2011 

emis de Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de UtilităŃi Publice (ANRSC); 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 36 alin., 45 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 

14 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 tarifele locale pentru serviciul public de 

alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de 

încălzire a Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

 a)tariful pentru transportul şi distribuŃia energiei termice 

furnizate prin P.T. urbane, la un nivel de 106,24 lei/Gcal (fără 

TVA), cu structura prezentată în anexa nr. 1; 

 b)tariful pentru transportul energiei termice pentru agenŃii 

economici cu P.T. proprii, la un nivel de 61,00 lei/Gcal (fără TVA), 

cu structura prezentată în anexa nr. 2. 

 Art. 2 Se aprobă preŃul local mediu de 252,17 lei/Gcal (fără 

TVA) pentru energia termică furnizată agenŃilor economici 

alimentaŃi prin puncte termice urbane şi centrale termice. 
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 Art. 3 Se aprobă preŃul local mediu de 212,95 lei/Gcal (fără 

TVA) pentru energia termică furnizată agenŃilor economici 

alimentaŃi din reŃeaua de agent primar (reŃeaua de transport) a 

sistemului centralizat de încălzire. 

 Art. 4 Articolele 1, 2 şi 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 6 

121.01.2010 se abrogă. 

 Art. 5 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă 

de DistribuŃie a Energiei Termice 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 142 
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Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 142/2011 

STRUCTURA 

pe elemente de cheltuieli pentru tariful pentru transport şi 

distribuŃie a energiei termice furnizate prin PT urbane 

Nr. 
crt. 

Specificatie Total aprobat 

  Total lei Lei/Gcal Pondere% 

0 1 2 3 4 

I. CHELTUIELI VARIABILE 247,879,060 58.76 55,31 

 Combustibil tehnologic    

 Cheltuieli de transport 
combustibil 

   

 En termica pierdută la 
trans şi distr 

186,331,145 44.17 41,58 

 Energie electrică 
tehnologica 

27,546,805 6.53 6,15 

 Apa rece+canalizare 5,273,125 1,25 1,18 

 Apa dedurizată 
cumparată de la terŃi 

28,727,985 6,81 6,41 

 Alte cheltuieli    

II CHELTUIELI FIXE, din 
care: 

187,048,290 44,34 41,74 

 a) Cheltuieli materiale 49,440,820 11,72 11,03 

 - material 17,211,480 4,08 3,84 
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 - amortizare 11,389,950 2,70 2,54 

 - redevenŃa 0 0,00 0,00 

 - cheltuieli pentru 
protecŃia mediului 

590,590 0,14 0,13 

 -energie electrică    

 - reparaŃii în regie    

 - reparaŃii executate de 
terŃi 

6,580,860 1,56 1,47 

 - studii şi cercetări    

 - alte servicii executate 
cu terŃii: 

10,588,435 2,51 2,36 

 * colaborări 42,185 0,01 0,01 

 * comisioane şi onorarii 210,925 0,05  

 * protocol, reclame, 
publicitate 

84,370 0,02 ,05 

 * deplasări, detaşări, 
transferări 

421,850 0,10 0,02 

 * poşta şi telecomunicatii 885,885 0,21 0,09 

 * impozite şi taxe 7,804,225 1,85 0,20 

 * paza 464,035 0,11 1,74 

 * serv. internet si 
informatice 

674,960 0,16 0,10 

 - alte cheltuieli  materiale 3,079,505 0,73 0,15 

 b) cheltuieli cu munca vie 130,182,910 30,86 0,69 

 * salarii 93,186,665 22,09 29,05 
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 * CAS 19,405,100 4,60 20,79 

 * Fond de şomaj 464,035 0,11 4,33 

 * FNAS 4,851,275 1,15 0,10 

 * Fond de acid şi boli 
prof 

295,295 0,07 1,08 

 * CCIASS 801,515 0,19 0,07 

 * Fond de gar a 
creanŃelor sal 

253,110 0,06 0,18 

 * alte cheltuieli cu munca 
vie 

10,925,915 2,59 0,06 

 c) Cheltuieli financiare 7,424,560 1,76 2,44 

III CHELTUIELI TOTALE 434,927,350 103,10 1,66 

IV PROFIT 4.682,535 1,11 97,04 

V COTA DE DEZV SACET 8,563,555 2,03 1,04 

VI VENITURI 448,173,440 106,24 1,91 

VII TARIF-Lei/Gcal  106,24 100,00 

 TOTAL    

VIII CANTITATE LIVRATA 
(Gcal/an) 

4,218,500   
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Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 142/2011 

 

STRUCTURA 

pe elemente de cheltuieli pentru tariful pentru transport şi 
distribuŃie a energiei termice la agenŃii economici cu PT proprii 

alimentaŃi din reŃeaua de transport 

Nr. 
crt. 

Specificatie Total aprobat 

  Total lei Lei/Gcal Pondere% 

0 1 2 3 4 

I. CHELTUIELI VARIABILE 7,527,060 31,56 51,74 

 Combustibil tehnologic   0,00 

 Cheltuieli de transport 
combustibil 

  0,00 

 En termică pierdută la 
trans şi distr 

6,406,110 26,86 44,03 

 Energie electrică 
tehnologică 

0  0,00 

 Apa rece+canalizare 186,030 0,78 1,28 

 Apa dedurizată 
cumpărata de la terti 

934,920 3,92 6,43 

 Alte cheltuieli 0  0,00 

II CHELTUIELI FIXE, din 
care: 

6,605,764 27,70 45,41 

 a) Cheltuieli materiale 1,783,980 7,48 12,26 
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 - material 543,780 2,28 3,74 

 - amortizare 389,985 1,61 2,64 

 - redevenŃa 0  0,00 

 - cheltuieli pentru 
protecŃia mediului 

19,080 0,08 0,13 

 -energie electrica 0  0,00 

 - reparaŃii in regie 0  0,00 

 - reparaŃii executate de 
terti 

395,910 1,66 2,72 

 - studii şi cercetari 0  0,00 

 - alte servicii executate 
cu terŃii: 

329,130 1,38 2,26 

 * colaborări 2,385 0,01 0,02 

 * comisioane şi onorarii 9,540 0,04 0,07 

 * protocol, reclame, 
publicitate 

4,770 0,02 0,03 

 * deplasari, detasari, 
transferari 

16,695 0,07 0,11 

 * posta şi telecomunicaŃii 50,085 0,21 0,34 

 * impozite şi taxe 186,030 0,78 1,28 

 * paza 26,235 0,11 0,18 

 * serv. internet şi 
informatice 

33,390 0,14 0,23 

 - alte cheltuieli  materiale 112,095 0,47 0,77 

 b) cheltuieli cu munca vie 4,561,819 19,13 31,36 
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 * salarii 3,267,450 13,70 22,46 

 * CAS 679,725 2,85 4,67 

 * Fond de şomaj 16,695 0,07 0,11 

 * FNAS 169,335 0,71 1,16 

 * Fond de acid şi boli 
prof 

9,540 0,04 0,07 

 * CCIASS 28,620 0,12 0,20 

 * Fond de gar a 
creantelor sal 

6,469 0,03 0,04 

 * alte cheltuieli cu munca 
vie 

383,985 1,61 2,64 

 c) Cheltuieli financiare 259,965 1,09 1,79 

III CHELTUIELI TOTALE 14,132,824 59,26 97,15 

IV PROFIT 138,330 0,58 0,95 

V COTA DE DEZV SACET 276,660 1,16 1,90 

VI VENITURI 14,547,814 61,00 100,00 

VII TARIF-Lei/Gcal  61,00  

 TOTAL    

VIII CANTITATE LIVRATA 
(Gcal/an) 

238,500   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti 

a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrare, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susŃinerea proiectelor de infrastructură ce necesită 

cofinanŃare locală pe anul 2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 32 şi art. 33 din Legea 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art 

81 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: 

 



29 

 

 Art. 1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează suma 

de 102.077,00 mii lei pentru susŃinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru susŃinerea proiectelor de infrastructură 

ce necesită cofinanŃare locală, astfel: 

 

Sectorul 1 -  5.300 mii 

Sectorul 2 - 19.400 mii 

Sectorul 3 - 20.400 mii 

Sectorul 4 - 17.400 mii 

Sectorul 5 - 19.300 mii 

Sectorul 6 - 20.277 mii 

 Art.2 Primăriile sectoarelor vor transmite Primăriei 

Municipiului Bucureşti, odată cu propunerea de repartizare a 

sumelor pentru anul 2012, situaŃia utilizării sumelor repartizate 

conform art. 1. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti, 

Prefectului Municipiului Bucureşti şi Consiliilor locale ale 

sectoarelor Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 27 iulie 

2011. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 143 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind decontarea cheltuielilor efectuate 

Pentru referendumul local stabilit pentru 26 iunie 2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale OperaŃiuni şi al DirecŃiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 (9) 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 cheltuielile angajate de Primăria 

Municipiului Bucureşti în temeiul H.C.G.M.B. nr. 96/23.05.2011, 

în sumă totală de 190 mii lei şi se reîntregeşte Fondul de rezervă 

la dispoziŃia autorităŃilor locale din bugetul propriu al municipiului 

Bucureşti pe anul 2011, cu 9.810 mii lei, reprezentând diferenŃa 

neutilizată din suma alocată prin H.C.G.M.B. nr. 96/23.05.2011. 

 Art. 2 Se aprobă cheltuielile angajate de sectoarele 

Municipiului Bucureşti şi se transferă acestora din bugetul propriu 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 din fondul de rezervă la 

dispoziŃia autorităŃilor locale, din capitolul 54.02, subcapitolul 

54.02.50, art. 50.04 la capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.50, art. 

51.01 alin. 51.01.24, suma de 730 mii lei astfel: 

 

- Pentru sectorul 1: 162 mii lei 

- Pentru sectorul 2: 46 mii lei 

 - Pentru sectorul 3: 61 mii lei 

- Pentru sectorul 4: 46 mii lei 

- Pentru sectorul 5: 96 mii lei 

- Pentru sectorul 6: 319 mii lei 

  

 Art.3 Primarul General va introduce în buget prevederile 

prezentei hotărâri, asigurând decontarea cheltuielilor angajate de 

Primăriile sectoarelor Municipiului Bucureşti, menŃionate la art. 2 
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din prezenŃa hotărâre. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 144 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asocierii municipiului Bucureşti cu Universitatea 

Politehnică Bucureşti şi cu Universitatea de Medicină şi Farmacie 

Carol Davilla Bucureşti, în vederea realizării în comun a 

proiectului „Acoperişuri Verzi", cu finanŃare nerambursabilă prin 

instrumentul Life+ 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu, al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al DirecŃiei 

Management Proiecte şi FinanŃări Externe; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti cu 

Universitatea Politehnică Bucureşti, în vedera realizării în comun 

a proiectului AcoperiŃuri verzi, cu finanŃare prin intstumentul Life+ 

al Uniunii Europene, conform acordului cadru prezentat în anexa 

nr. 1 

 Art.2 Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti cu 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davilla Bucureşti, în 

vederea realizării în comun a proiectului Acoperişuri Verzi, cu 

finanŃare prin instrumentul Life+ al Uniunii Europene, conform 

acordului cadru prezentat în anexa nr. 2. 

 Art.3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele municipiului Bucureşti 

acordurile de asociere precum şi toate documentele necesare 

asocierii, finanŃării şi derulării proiectului. 

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

hotărâre. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 
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îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 27 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 145 
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ANEXA NR. 1 LA HCGMB NR…145/2011 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

 Încheiat între: 

 1.Municipiul Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Spl. 

IndependenŃei nr. 291 - 293, sector 6, reprezentat prin Primarul 

General Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, 

 

şi 

 

2. Universitatea Politehnică Bucureşti, cu sediul în 

Bucureşti, Spl. IndependenŃei nr. 313, sector 6, reprezentată prin 

Rector Prof. Univ. Dr. Ing. Ecaterina ANDRONESCU, 

 

 Denumite în continuare părŃi, care au convenit împreună 

asupra susŃinerii proiectului pilot ACOPERIŞURI VERZI. 

 

Capitolul 1. Obiectul asocierii 

 

 Art. 1. Obiectul acordului de asociere îl constituie 

implementarea proiectului pilot ACOPERIŞURI VERZI, cu 

finanŃare nerambursabilă asigurată prin programul LIFE +, 

prevăzut în Anexa A, care face parte integrantă - din prezentul 
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acord de asociere. 

 

 Art. 2. Obiectivul proiectului pilot se va realiza pe căminele 

studenŃeşti P 1 - P 6 din cadrul complexului studenŃesc Regie, 

situate în Spl. Independentei nr. 290, sector 6. 

 

Capitolul 2. Durata acordului de asociere 

 

 Art. 3. Acordul de asociere îşi produce efectele începând 

cu luna următoare datei semnării acestuia de către părŃi şi se 

finalizează după 24 luni de la data semnării. 

 Art. 4. Municipiul Bucureşti, prin DirecŃia de Mediu, se 

obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare. 

 

Capitolul 3. ContribuŃia părŃilor la realizarea obiectivului 

acordului de asociere 

 Art. 5. Municipiul Bucureşti, prin DirecŃia de Mediu, se 

obligă: 

 a) Să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare a 

proiectului; 

 b) Să asigure finanŃarea necesară implementării proiectului 

pilot ACOPERIŞURI VERZI; 

 c) Să raporteze stadiul implementării proiectului la 

termenele prevăzute în cerinŃele de finanŃare ale programului 
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LIFE +; 

 d) Să adopte toate măsurile necesare astfel încât 

implementarea proiectului să nu producă daune celor şase clădiri 

implicate în proiect; În cazul în care vor fi produse daune, atât în 

timpul realizării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia în 

perioada de garanŃie acordată, acestea vor fi suportate de 

Primăria Municipiului Bucureşti. 

 Art. 6. Universitatea Politehnică Bucureşti, se obligă: 

 a)Să pună la dispoziŃie clădirile P 1-P6 din cadrul 

complexului studenŃesc Regie în scopul realizării obiectivelor 

proiectului. 

 b) Să pună la dispoziŃie, toate documentele solicitate, din 

care rezultă dreptul său de proprietate asupra clădirilor făcând 

obiectul proiectului. 

 c) Să pună la dispoziŃie planuri, documentaŃii tehnice, date 

şi necesare în vederea derulării proiectului, pe toată durata 

acestuia. 

 d) Să participe la realizarea de materiale informative şi de 

promovare a proiectului; 

 e) Să pună la dispoziŃie spaŃiul şi dotările necesare 

organizării de manifestări de promovare a proiectului (mese 

rotunde, simpozioane) la solicitarea entităŃii coordonatoare; 

 f) Să îndosarieze şi să păstreze în condiŃii corespunzătoare 

toate documentele aferente proiectului; 
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Capitolul 4. DispoziŃii finale 

 Art. 7.PărŃile semnatare sunt pe deplin responsabile de 

îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute în prezentul acord. 

 

 Art. 8. PărŃile se vor informa reciproc asupra tuturor 

acŃiunilor întreprinse pentru derularea proiectului şi îşi vor garanta 

şi promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului 

care face obiectul prezentului acord de asociere. 

 

 Art. 9. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se 

face numai cu acordul ambelor părŃi, prin act adiŃional, aprobat 

prin Hotărâre a CGMB. 

 

 Art. 10. SoluŃionarea neînŃelegerilor care se ivesc pe 

perioada derulării acordului se realizează prin conciliere directă 

între reprezentanŃii părŃilor semnatare, iar în caz contrar prin 

intermediul instanŃelor judecătoreşti competente. 

 

 Art. 11. ForŃa majoră, aşa cum este definită de lege, apără 

părŃile de răspundere. 

 

 Art. 12. Prezentul acord, a fost redactat în patru exemplare 

originale, în limba română, câte două pentru fiecare parte.  
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DIN PARTEA 

 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI UNIVEERSITATEA 

POLITEHNICĂ BUCUREŞTI 

PRIMAR GENERAL, RECTOR, 

Prof. Dr. Sorin Mireca 

OPRESCU 

Prof. Univ. Dr. Ing. Ecaterina 

ANDRONESCU 

Data....................................... Data……………………………..... 
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Anexa A a Acordului de asociere 

Proiect pilot ACOPERIŞURI VERZI 

 

 Nivelul de calitate a aerului în Municipiul Bucureşti este în 

continuă degradare ca urmare a dezvoltării activităŃilor poluante 

(activităŃi industriale, trafic auto, etc.) şi a lipsei de preocupare a 

poluatorilor de a limita agresiunea la adresa acestui factor de 

mediu. Este cunoscut faptul că în final, calitatea mediului 

afectează sănătatea populaŃiei oraşului. 

 Studii anterioare de specialitate au arătat că în municipiul 

Bucureşti există zone cu un înalt grad de poluare care de multe 

ori se suprapun cu zonele intens locuite. Din aceste studii a 

rezultat că zonele cu un înalt grad de poluare se regăsesc mai 

ales în interiorul inelului pericentral al Bucureştiului dar, în 

prezent, se observă că poluarea se extinde şi în afara acestui 

inel. Principalul factor de poluare a aerului este traficul auto, care 

conduce la evacuarea în atmosferă a unor importante cantităŃi de 

monoxid de carbon, oxizii de azot, plumb, hidrocarburi, pulberi 

ş.a.m.d.. Arterele cu trafic auto intens traversează oraşul practic 

în toate direcŃiile şi, de multe ori, în imediata apropiere a 

locuinŃelor, fapt ce provoacă un real disconfort populaŃiei. 

Statisticile privitoare la starea de sănătate a populaŃiei din aceste 

zone arată extinderea paletei de afecŃiuni ale aparatului respirator 

şi tendinŃe de agravare dacă nu se vor lua măsuri de prevenire. 
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Un factor responsabil pentru adoptarea acestor măsuri de 

prevenire este, conform Legii 265/2006 referitoare la protecŃia 

mediului, şi Primăria Municipiului Bucureşti. Totodată, este 

binecunoscut faptul că în prezent, în municipiul Bucureşti, şi în 

special zona sa centrală, se manifestă aşa numita "insulă 

termică" sau insulă de căldură urbană, urmare directă a creşterii 

volumelor construite în detrimentul spaŃiilor verzi. Astfel, în insula 

de căldură se înregistrează temperaturi ale aerului mai mari decât 

cele din zonele înconjurătoare. Fenomenul are repercusiuni 

nefavorabile asupra mediului de viaŃă al populaŃiei, datorită 

valorilor termice mai ridicate, gradului scăzut de umiditate şi 

calităŃii necorespunzătoare a aerului. Fenomenul este generat de 

factori multipli (trafic, suprafeŃe mari betonate/asfaltate, etc). 

Pentru diminuarea fenomenului de insulă termică, un rol 

important îl au spaŃiile verzi. În Bucureşti numărul de ore însorite 

este de peste 5100 anual iar abaterile termice şi hidrice ale 

insulei de căldură ajung la 3,1...3,3 grade Celsius şi 21...22% 

pentru umiditatea relativă.  

 

 Proiectul pilot urmăreşte fundamentarea unui pachet de 

soluŃii pentru realizarea acoperişurilor verzi, care să respecte 

următoarele condiŃii obligatorii: 

- Să propună soluŃii viabile care să răspundă cerinŃelor de 

urbanism; 
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- Să asigure revigorarea spaŃiului vizual, îmbunătăŃirea 

confortului urban în zonele adiacente, creşterea calităŃii 

funcŃiunilor zonale etc. 

- Să nu afecteze structura de rezistenŃă a clădirilor; 

- Să răspundă cerinŃelor de mediu apărute din cauza 

modificărilor climatice şi de habitat: reducerea efectelor insulei de 

căldură urbană, reducerea poluării urbane, revigorarea 

biodiversităŃii etc. 

 Un acoperiş verde este un acoperiş acoperit cu vegetaŃie 

asemenea unei grădini. Ideea nu este nouă, datează din 

Antichitate, deşi scopurile erau altele la acea vreme. Sau dacă nu 

altele, se poate spune că scopurile urmărite atunci sunt doar o 

parte dintre cele ce se urmăresc în prezent prin realizarea 

acestor acoperişuri verzi. 

 În prezent această soluŃie este aplicată pe o scară din ce în 

ce mai largă la nivelul marilor oraşe ale lumii (şi nu numai în 

oraşe), Germania fiind Ńara cu o aplicare foarte largă a acestei 

soluŃii, statisticile arătând că aproximativ 5.000.000 mp de 

acoperiş verde sunt deja instalaŃi. 

 Se urmăreşte îmbunătăŃirea microclimatului din jurul 

clădirilor pe care se realizează proiectul, atât în ceea ce priveşte 

reducerea temperaturii, modificarea umidităŃii pe timp de vară şi 

reducerea gradului de poluare auto din zonele adiacente. 

Proiectul răspunde şi provocării de a identifica soluŃii urbane 
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pentru contracararea efectelor schimbărilor climatice (amplificate 

de modificările urbane) care, deja provoacă în capitală creşteri 

ale temperaturilor medii cu 2-4o C pe timpul lunilor de vară.  
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Date tehnice şi indicatori tehnico-economici 

 

 SoluŃia aleasă reprezintă varianta cu rezultate benefice 

maxime atât în ceea ce priveşte protecŃia şi izolarea clădirilor, a 

ameliorării poluării zonale dar şi a microclimatului din jurul 

clădirilor pe care se realizează investiŃia. Scenariul presupune 

instalarea unui „acoperiş verde" de tip intensiv, ce presupune 

existenŃa unui strat mult mai gros şi afânat de sol şi care poate 

arăta ca orice altă grădină cu copaci, tufe şi gazon. Acest 

acoperiş necesită aceeaşi îngrijire ca şi o grădină obişnuită şi 

poate fi realizat doar în cazul acoperişurilor solide care suportă 

această încărcare. 

 SoluŃia aleasă are următoarele avantaje: 

-Creşterea calităŃii vieŃii în mediul urban; 

-Valorificarea la maximum a teraselor clădirilor; 

-Izolare şi protecŃie mare a clădirilor; 

-Îndeplinirea în totalitate a prevederilor din normativele în vigoare; 

-Biodiversitatea speciilor instalate; 

-Crearea de noi locuri de muncă; 

-Creşterea nivelului investiŃional şi atragerea de noi investitori 

autohtoni şi străini; 

-Scăderea discrepanŃelor de ordin economic, al protecŃiei 

mediului, şi socio-cultural dintre Ńara noastră şi Ńările membre UE; 
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 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al 

INVESTIłIEI 

 Bugetul estimat pentru realizarea investiŃiei este de 

6.019,431 mii lei, respectiv 1.465,545 mii Euro (fără TVA) şi 

7.448,596 mii lei, respectiv 1.813,502 mii Euro (TVA inclus) şi 

reprezintă costurile necesare realizării şi implementării 

proiectului. 

 

 AMPLASAMENT 

* Proiectul pilot se va realiza pe clădirile cu destinaŃie cămin 

(P1-P6) din cadrul complexului studenŃesc REGIE, aparŃinând 

UniversităŃii Politehnice Bucureşti. 

 

 VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI) 

 Valoarea totală a investiŃiei va fi de 7.448,596 mii lei, din 

care 5.873,804 mii lei C+M.  

 

 DURATA DE REALIZARE (LUNI) 

 Se estimează că realizarea sistemului de acoperiş verde se 

va face pe durata a circa 18 luni.  

 

 SURSE DE FINANłARE 

 Sursele de finanŃare pentru realizarea proiectului pilot sunt: 
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--Programul LIFE +, 50 %, fonduri nerambursabile;  

-- Bugetul local al municipiului Bucureşti, 50%; 
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ANEXA NR. 2 LA HCGMB NR. 145/2011 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

 Încheiat înre: 

 1. Municipiul Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Spl. 

IndependenŃei nr. 291 - 293, sector 6, reprezentat prin Primarul 

General Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, 

 

Şi 

 

 2. Universitatea de Medicină şi Farmacie CAROL 

DAVILA, cu sediul în Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 

2, reprezentată prin Rector Prof. Univ. Dr. Florian POPA, 

 

 Denumite în continuare părŃi, care au convenit împreuna 

asupra susŃinerii proiectului pilot ACOPERIŞURI VERZI. 

 

 Capitolul 1. Obiectul asocierii 

 

 Art. 1. Obiectul acordului de asociere îl constituie 

implementarea proiectului pilot ACOPERIŞURI VERZI, cu 

finanŃare nerambursabilă asigurată prin programul LIFE +, 

prevăzut în Anexa A, care face parte, integrantă din prezentul 
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acord de asociere. 

 

 Art. 2. Obiectivul proiectului pilot se va realiza pe căminele 

studenŃeşti UI - U6 din cadrul complexului studenŃesc Regie, 

situate în Spl. IndependenŃei nr. 290, sector 6. 

 

 Capitolul 2. Durata acordului de asociere 

 

 Art. 3. Acordul de asociere îşi produce efectele începând 

cu luna următoare datei semnării acestuia de către părŃi şi se 

finalizează după 24 luni de la data semnării. 

 Art. 4. Municipiul Bucureşti, prin DirecŃia de Mediu, se 

obligă să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare. 

 

 Capitolul 3. ContribuŃia părŃilor la realizarea 

obiectivului acordului de asociere 

 Art. 5. Municipiul Bucureşti, prin DirecŃia de Mediu, se 

obligă: 

 a)Să îndeplinească calitatea de autoritate coordonatoare a 

proiectului; 

 b)Să asigure finanŃarea necesară implementării proiectului 

pilot ACOPERIŞURI VERZI; 

 c)Să raporteze stadiul implementării proiectului la 

termenele prevăzute în cerinŃele de finanŃare ale programului 
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LIFE +; 

 d)Să adopte toate măsurile necesare astfel încât 

implementarea proiectului să nu producă daune celor şase clădiri 

implicate în proiect; În cazul în care vor fi daune, atât în timpul 

realizării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia în perioada 

de garanŃie acordată, acestea vor fi suportate de Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 Universitatea de Medicină şi Farmacie CAROL 

DAVILA, se obligă: 

a) Să pună la dispoziŃie clădirile P1-P6 din complexul studenŃesc 

Regie, în scopul realizării proiectlui. 

b) Să pună la dispoziŃie toate documentele solicitate, din care 

rezultă dreptul său de proprietate asupra clădirilor făcând obiectul 

proiectuluiu. 

c) Să pună la dispoziŃie planuri, documentaŃii tehnice, date şi 

orice alte informaŃii necesare în vederea derulării proiectului, pe 

toată durata acestuia. 

d) Să pună la dispoziŃie spaŃiul şi dotările necesare organizării de 

manifestări de promovare a proiectului (mese rotunde, 

simpozioane) la solicitarea entităŃii coordonatoare; 

e) Să îndosarieze şi să păstreze în condiŃii corespunzătoare toate 

documentele aferente proiectului; 

 

 Capitolul 4. DispoziŃii finale 
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 Art. 7. PărŃile semnatare sunt pe deplin responsabile de 

îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute în prezentul acord. 

 

 Art. 8. PărŃile se vor informa reciproc asupra tuturor 

acŃiunilor întreprinse pentru derularea proiectului şi îşi vor garanta 

şi promova reciproc imaginea pe parcursul derulării proiectului 

care face obiectul prezentului acord de asociere. 

 

 Art. 9. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se 

face numai cu acordul ambelor părŃi, prin act adiŃional, aprobat 

prin Hotărâre a CGMB. 

 

 Art. 10. SoluŃionarea neînŃelegerilor care se ivesc pe 

perioada derulării acordului se realizează prin conciliere directă 

între reprezentanŃii părŃilor semnatare, iar în caz contrar prin 

intermediul instanŃelor judecătoreşti competente. 

 

 Art. 11. ForŃa majoră, aşa cum este definită de lege, apără 

părŃile de răspundere. 

 

 Art. 12. Prezentul acord, a fost redactat în patru exemplare 

originale, în limba română, câte două pentru fiecare parte. 
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DIN PARTEA, 

 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI UNIVERSITATEA DE 

MEDICINĂŞI FARMACIE 

CAROL DAVILA 

BUCUREŞTI 

PRIMAR GENERAL, RECTOR, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU Prof. Univ. Dr. Florian 

POPA 

Data............................................ Data..................................... 
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Anexa A a Acordului de asociere 

Proiect pilot ACOPERIŞURI VERZI 

 

 Nivelul de calitate a aerului în Municipiul Bucureşti este în 

continuă degradare ca urmare a dezvoltării activităŃilor poluante 

(activităŃi industriale, trafic auto, etc.) şi a lipsei de preocupare a 

poluatorilor de a limita agresiunea la adresa acestui factor de 

mediu. Este cunoscut faptul că în final, calitatea mediului 

afectează sănătatea populaŃiei oraşului. 

 Studii anterioare de specialitate au arătat că în municipiul 

Bucureşti există zone cu un înalt grad de poluare care de multe 

ori se suprapun cu zonele intens locuite. Din aceste studii a 

rezultat că zonele cu un înalt grad de poluare se regăsesc mai 

ales în interiorul inelului pericentral al Bucureştiului dar, în 

prezent, se observă că poluarea se extinde şi în afara acestui 

inel. Principalul factor de poluare a aerului este traficul auto, care 

conduce la evacuarea în atmosferă a unor importante cantităŃi de 

monoxid de carbon, oxizii de azot, plumb, hidrocarburi, pulberi 

ş.a.m.d.. Arterele cu trafic auto intens traversează oraşul practic 

în toate direcŃiile şi, de multe ori, în imediata apropiere a 

locuinŃelor, fapt ce provoacă un real disconfort populaŃiei. 

Statisticile privitoare la starea de sănătate a populaŃiei din aceste 

zone arată extinderea paletei de afecŃiuni ale aparatului respirator 

şi tendinŃe de agravare dacă nu se vor lua măsuri de prevenire. 
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Un factor responsabil pentru adoptarea acestor măsuri de 

prevenire este, conform Legii 265/2006 referitoare la protecŃia 

mediului, şi Primăria Municipiului Bucureşti. Totodată, este 

binecunoscut faptul că în prezent, în municipiul Bucureşti, şi în 

special zona sa centrală, se manifestă aşa numita "insulă 

termică" sau insulă de căldură urbană, urmare directă a creşterii 

volumelor construite în detrimentul spaŃiilor verzi. Astfel, în insula 

de căldură se înregistrează temperaturi ale aerului mai mari decât 

cele din zonele înconjurătoare. Fenomenul are repercusiuni 

nefavorabile asupra mediului de viaŃă al populaŃiei, datorită 

valorilor termice mai ridicate, gradului scăzut de umiditate şi 

calităŃii necorespunzătoare a aerului. Fenomenul este generat de 

factori multipli (trafic, suprafeŃe mari betonate/asfaltate, etc). 

Pentru diminuarea fenomenului de insulă termică, un rol 

important îl au spaŃiile verzi. În Bucureşti numărul de ore însorite 

este de peste 5100 anual iar abaterile termice şi hidrice ale 

insulei de căldură ajung la 3,1...3,3 grade Celsius şi 21...22% 

pentru umiditatea relativă. 

 

 Proiectul pilot urmăreşte fundamentarea unui pachet de 

soluŃii pentru realizarea acoperişurilor verzi, care să respecte 

următoarele condiŃii obligatorii: 

-să propună soluŃii viabile care să răspundă cerinŃelor de 

urbanism; 
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-să asigure revigorarea spaŃiului vizual, îmbunătăŃirea confortului 

urban în zonele adiacente, creşterea calităŃii funcŃiunilor zonale 

etc. 

-să nu afecteze structura de rezistenŃă a clădirilor; 

-să răspundă cerinŃelor de mediu apărute din cauza modificărilor 

climatice şi de habitat: reducerea efectelor insulei de căldură 

urbană, reducerea poluării urbane, revigorarea biodiversităŃii etc. 

 Un acoperiş verde este un acoperiş acoperit cu vegetaŃie 

asemenea unei grădini. Ideea nu este nouă, datează din 

Antichitate, deşi scopurile erau altele la acea vreme. Sau dacă nu 

altele, se poate spune că scopurile urmărite atunci sunt doar o 

parte dintre cele ce se urmăresc în prezent prin realizarea 

acestor acoperişuri verzi. 

 În prezent această soluŃie este aplicată pe o scară din ce în 

ce mai largă la nivelul marilor oraşe ale lumii (şi nu numai în 

oraşe), Germania fiind Ńara cu o aplicare foarte largă a acestei 

soluŃii, statisticile arătând că aproximativ 5.000.000 mp de 

acoperiş verde sunt deja instalaŃi. 

 Se urmăreşte îmbunătăŃirea microclimatului din jurul 

clădirilor pe care se realizează proiectul, atât în ceea ce priveşte 

reducerea temperaturii, modificarea umidităŃii pe timp de vară şi 

reducerea gradului de poluare auto din zonele adiacente. 

Proiectul răspunde şi provocării de a identifica soluŃii urbane 

pentru contracararea efectelor schimbărilor climatice (amplificate 
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de modificările urbane) care, deja provoacă în capitală creşteri 

ale temperaturilor medii cu 2-4°C pe timpul lunilor de vară. 
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Date tehnice şi indicatori tehnico-economici 

 

 SoluŃia aleasă reprezintă varianta cu rezultate benefice 

maxime atât în ceea ce priveşte protecŃia şi izolarea clădirilor, a 

ameliorării „poluării zonale dar şi a microclimatului din jurul 

clădirilor pe care se realizează investiŃia. Scenariul presupune 

instalarea unui „acoperiş verde" de tip intensiv, ce presupune 

existenŃa unui strat mult mai gros şi afânat de sol şi care poate 

arăta ca orice altă grădină cu copaci, tufe şi gazon. Acest 

acoperiş necesită aceeaşi îngrijire ca şi o grădină obişnuită şi 

poate fi realizat doar în cazul acoperişurilor solide care suportă 

această încărcare. 

 

 SoluŃia aleasă are următoarele avantaje: 

-Creşterea calităŃii vieŃii în mediul urban; 

-Valorificarea la maximum a teraselor clădirilor; 

-Izolare şi protecŃie mare a clădirilor; 

-Îndeplinirea în totalitate a prevederilor din normativele în vigoare; 

-Biodiversitatea speciilor instalate; 

-Crearea de noi locuri de muncă; 

-Creşterea nivelului investiŃional şi atragerea de noi investitori 

autohtoni şi străini; 

-Scăderea discrepanŃelor de ordin economic, al protecŃiei 

mediului, şi socio-cultural dintre Ńara noastră şi Ńările membre UE; 
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 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al 

INVESTIłIEI 

 Bugetul estimat pentru realizarea investiŃiei este de 

6.019.431 mii lei, respectiv 1.465,545 mii Euro (fără TVA) şi 

7.448,596 mii lei, respectiv 1.813,502 mii Euro (TVA inclus) şi 

reprezintă costurile necesare realizării şi implementării 

proiectului. 

 

 AMPLASAMENT 

 Proiectul pilot se va realiza pe clădirile cu destinaŃie cămin 

(U1-U6) din cadrul complexului studenŃesc REGIE, aparŃinând 

UniversităŃii Politehnice Bucureşti. 

 

 VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA (MII LEI) 

 Valoarea totală a investiŃiei va fi de 7.448,596 mii lei, din 

care 5.873,804 mii lei C+M.  

 

 DURATA DE REALIZARE (LUNI) 

 Se estimează că realizarea sistemului de acoperiş verde se 

va face pe durata a circa 18 luni.  

 

 SURSE DE FINANłARE 

Sursele de finanŃare pentru realizarea proiectului pilot sunt: 

-- Programul LIFE +, 50 %, fonduri nerambursabile;  

--Bugetul local al municipiului Bucureşti, 50 %; 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea HCGMB nr. 44/2011, privind asocierea 

Municipiului Bucureşti cu AgenŃia NaŃională de ProtecŃia Mediului 

şi cu Institutul NaŃional de Cercetare Dezvoltare pentru ProtecŃia 

Mediului Bucureşti în vederea derulării Proiectului 

INFOENVIRON- «Creşterea capacităŃii de conştientizare a 

cetăŃenilor asupra problemelor de Mediu prin Informare şi 

Cunoaştere 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu şi al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Management 

Proiecte şi FinanŃări Externe; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale art. 6 şi art. 90 lit. e) din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

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

şi completările ulterioare; 
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 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 administraŃiei 

publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l. Articolul 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 44/28.02.2011 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti cu 

AgenŃia NaŃională de ProtecŃia Mediului în vederea derulării 

Proiectului INFOENVIRON cu finanŃare europeană prin 

Programul LIFE + pilonul Informare şi Comunicare 2011, în 

conformitate cu Acordul de parteneriat din Anexă." 

 Art. II Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 44/28.02.2011 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului 

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

finanŃare nerambursabilă LIFE+ 2011, 425.000 Euro cofinanŃare 

de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi 105.633,60 Euro 

T.V.A., cheltuieli defalcate pe o perioadă de 24 de luni, începând 

cu luna septembrie 2012." 

 Art. III. Articolul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

44/28.02.2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 3. Se aprobă cofinanŃarea de la bugetul local al 

Municipiului Bucureşti a Proiectului INFOENVIRON cu suma de 

425.000 Euro, exclusiv T.V.A., defalcată pe o perioadă de 24 de 

luni, începând cu luna septembrie 2012." 

 Art. IV. Articolul 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

44/28.02.2011 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

Municipiului Bucureşti a resurselor financiare necesare 

implementării de către Municipiul Bucureşti a Proiectului 

INFOENVIRON, în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor din Programul de FinanŃare Nerambursabilă pentru 

mediu LIFE+2011". 

 Art.V. Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 44/2011 se 

înlocuieşte cu anexa care face parte din prezenŃa hotărâre. 

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

44/2011 rămân neschimbate. 

 Art. VII. 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 

27.07.2011 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 146 
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Anexa la HCGMB nr. 146/2011 

 

Acord de parteneriat 

 

 

Art. 1 PărŃile 

 1. AGENłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA 

MEDIULUI, cu sediul în Splaiul IndependenŃei nr. 294, sector 6, 

Bucureşti, cod 060031, CUI 16462898 având calitatea de lider de 

proiect, reprezentat legal Dl. IOSIF NAGY, Preşedinte- Secretar 

de Stat 

 

 2. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul 

IndependenŃei nr. 291-293, sector 6, Bucureşti, cod 060042, 

codul fiscal 4267117, reprezentat legal prin Prof. Dr. SORIN 

MIRCEA OPRESCU, Primar General, având calitatea de 

partener 1 

 

 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, îşi 

exprimă acordul de asociere în vederea implementării 

Proiectului INFOENVIRON, în următorii termeni şi condiŃii: 

 

Art. 2 Obiectul 

(1)Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea drepturilor şi 
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obligaŃiilor părŃilor, contribuŃia fiecărei părŃi la cofinanŃarea 

cheltuielilor totale, precum şi responsabilităŃile ce le revin în 

implementarea activităŃilor aferente proiectului: INFOENVIRON - 

ce a fost depus în cadrul Programului Life +, sesiunea 2010, 

pilonul INFORMARE COMUNICARE 

 

(2) Documentele acordului  

(a) Prezentul acord,  

(b) Formularul de aplicaŃie, 

(c) Anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord 

 

Art. 3 Roluri şi responsabilităŃi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităŃile sunt descrise în tabelul de mai 

jos şi corespund prevederilor din formularul de aplicaŃie – care 

este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 

parteneriatului: 

 

OrganizaŃia Roluri şi responsabilităŃi 

Lider de proiect - ANPM 

(partener principal 

Sunt conform contractului de 

finanŃare 

Partener 1 Municipiul 

Bucureşti 

Sunt conform contractului de 

finanŃare 

2)  ContribuŃia la co-finanŃarea cheltuielilor totale ale 

proiectului 
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Partenerii vor asigura contribuŃia la co-finanŃarea cheltuielilor 

totale ale proiectului aşa cum este precizat în formularul de 

aplicaŃie, anexele sale şi în prezentul acord 

 

OrganizaŃia ContribuŃia (unde este cazul) 

Lider de proiect - 

(Partener 

principal) 

Valoarea contribuŃiei (în Euro) = 408.900 

Valoarea contribuŃiei la valoarea totală a 

proiectului-49% 

Partener 1 Valoarea contribuŃiei (în Euro) = 425.000 

Valoarea contribuŃiei la valoarea totală a 

proiectului- 51% 

  

  

 

3)  PlăŃi 

■ Toate plăŃile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de 

proiect (Partener principal) din contul deschis distinct al 

proiectului. 

■ PlăŃile către partener vor fi făcute pe bază de facturi emise 

de către acesta 

■ Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaŃii: 

a. Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

b. Linia de buget din proiect corespunzătoare activităŃii. 
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Art. 4 Durata acordului 

Durata acordului este de 24 luni, perioadă cuprinsă între 

Septembrie 2011 şi Septembrie 2013, conform contractului de 

finanŃare cu Life+. 

 

Art. 5 Drepturile şi obligaŃiile partenerilor 

5.1. Drepturile şi obligaŃiile liderului de proiect (partenerul 

principal) 

(1) Liderul de proiect asigură managementul de proiect. 

(2) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalŃi parteneri 

furnizarea oricăror informaŃii şi documente legate de proiect, în 

scopul elaborării rapoartelor de progres, a documentelor de 

solicitare a rambursării, sau a verificării respectării normelor în 

vigoare privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică. 

(3) Liderul de proiect (partenerul principal) ANPM, va semna 

formularul de aplicaŃie de finanŃare şi contractul de finanŃare. 

(4) Liderul de proiect (partenerul principal) ANPM, va consulta 

partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 

progres şi financiare.  

(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. 

activităŃi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii 

înaintea solicitării aprobării de către instituŃiile care gestionează 

Programul Life +;  
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(6) Liderul de proiect va asigura respectarea termenelor de 

derulare a proiectului, notificând partenerii în eventualitatea 

înregistrării de întârzieri;  

(7) Liderul de proiect va asigura îndeplinirea obiectivelor 

proiectului, notificând partenerii în eventualitatea înregistrării de 

întârzieri;  

(8) Liderul de proiect va înainta documentele de solicitare a 

rambursării, împreună cu documentele justificative, rapoartele de 

progres etc., conform procedurilor de implementare a 

Programului Life +;  

(9) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obŃinute din 

procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către 

ceilalŃi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

 

 În cazul în care unul din partenerii 1,2, n, nu duce la 

îndeplinire una sau mai multe din obligaŃiile care le revin (ex. 

Implementarea unor activităŃi, asigurarea contribuŃiei la 

cofinanŃarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind 

procedura de atribuire a contractelor de achiziŃie publică), liderul 

de proiect va anunŃa Autoritatea de Mangement a Programului 

Life+ în România şi implicit DG Environment. Partenerul care 

nu-şi îndeplineşte din punct de vedere financiar şi al 

activităŃilor obligaŃiile care îi revin prin contractul de finanŃare 

încheiat cu DG Environment, are obligaŃia de a suporta pagubele 
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de natură financiară şi morală aduse derulării proiectului din 

propria vină. 

 

5.2. Drepturile şi obligaŃiile partenerilor (1) 

 

(1) Cheltuielile angajate de partenerii 1, 2, n, sunt eligibile în 

acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect 

corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la 

fondurile obŃinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile 

angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaŃi cu regularitate de către 

liderul de proiect, să fie informaŃi despre progresul în 

implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de 

proiect, copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaŃi, de către liderul de 

proiect, în privinŃa propunerilor pentru modificări importante ale 

proiectului (ex. ActivităŃi, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către instituŃiile care gestionează Programul Life +; 

(5)Partenerii au obligaŃia să colaboreze şi să susŃină derularea 

proiectului prin furnizarea de expertiză şi resurse umane pentru 

activităŃile de care este responsabil; 

(6)Partenerii au olibligaŃia de a respecta termenele de derulare a 

proiectului; 
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(7)Partenerii au obligaŃia de a duce la îndeplinire obiectivele 

cuprinse în proiect; 

(8) Partenerii sunt obligaŃi să pună la dispoziŃia liderului de proiect 

documentaŃiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de 

atribuire a contractelor de achiziŃie publică, spre verificare. 

(9) Partenerii sunt obligaŃi să transmită copii conforme cu 

originalul după documentaŃiile complete de atribuire elaborate în 

cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, în 

scopul elaborării documentelor de solicitare a rambursării. 

(10) Partenerii sunt obligaŃi să furnizeze orice informaŃii de 

natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către 

instituŃiile care gestionează Programul Life + sau orice alt 

organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 

modului de implementare a proiectelor cofinanŃate din Programul 

Life + 

(11) Partenerii sunt obligaŃi să furnizeze liderului de proiect orice 

informaŃii sau documente privind implementarea proiectului, în 

scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(12) Partenerii îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile 

cauzate exclusiv din culpă sa. 

 

Art. 6 Proprietatea 

(1) înainte de sfârşitul proiectului, părŃile/partenerii vor conveni 

asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 
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echipamentelor, bunurilor, clădirilor etc. AchiziŃionate prin proiect. 

Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(2)PărŃile au obligaŃia de a asigura funcŃionarea tuturor bunurilor, 

echipamentelor, clădirilor etc. AchiziŃionate din finanŃarea 

nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziŃionate. 

(3)PărŃile au în comun dreptul de proprietate asupra creaŃiei 

materiale produse în cadrul proiectului, ca fiind rezultatul unei 

activităŃi comune; 

 

Art.7 ConfidenŃialitatea 

7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al 

celeilalte părŃi: 

a) de a face cunoscut contractul său orice prevedere a 

acestuia, unei terŃe părŃi, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaŃiile şi documentele obŃinute sau la care 

are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât 

acela de a-şi îndeplini obligaŃiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaŃii faŃă de persoanele implicate în 

îndeplinirea contractului se va face confidenŃial şi se va extinde 

numai asupra acelor informaŃii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

7.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru 
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dezvăluirea de informaŃii referitoare la contract, numai dacă: 

a) informaŃia era cunoscută părŃii contractante înainte ca ea să fi 

fost primită de la cealaltă parte contractantă; 

b) informaŃia a fost dezvăluită după ce a fost obŃinut acordul scris 

al celeilalte părŃi contractante pentru asemenea dezvăluire; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie 

informaŃia. 

 Art.8 ForŃa majoră 

Este definită ca fiind un eveniment mai presus de controlul 

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

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea acestuia. 

Nu este considerat caz de forŃă majoră un eveniment asemenea 

celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, 

face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi. 

ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea 

obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 

care aceasta acŃionează, îndeplinirea contractului va fi 

suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia 

acesteia. 

Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a 

notifica celeilalte părŃi, imediat (48 ore, prin mijloace specifice: 
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fax, telefon, e-mail) şi în mod complet, producerea acesteia şi de 

a lua orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării 

consecinŃelor. 

Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o 

perioadă de timp mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără că vreuna din părŃi să poată pretinde 

celeilalte daune-interese. 

 

Art. 9 Limba care guvernează acordul de parteneriat 

9.1. Limba care guvernează acordul este limba română. 

 

Art.10 Comunicări 

10.1.  (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. 

 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în 

momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

10.2. Comunicările dintre părŃi se pot face şi prin telefon, 

telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

Art.11 SoluŃionarea litigiilor 

11.1 PărŃile vor depune toate deligenŃele pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută 
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care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu încheierea, 

derularea sau modificarea prezentului acord de parteneriat. 

11.2 Dacă după 15 zile de la începera tratativelor părŃile nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenŃa ivită, fiecare parte 

poate solicita ca disputa să se soluŃuioneze de către instanŃele 

judecătoreşti competente, potrivit legii române. 

 

Art. 12 Încertarea contractului 

12.1. La expirarea duratei de realizare a parteneriatului, dacă 

părŃile nu convin în scris prelungirea acestuia. 

12.2 în caz de forŃă majoră 

12.3 în cazul nerespectării obligaŃiilor ce decurg din prezentul 

contract, dacă în termen de 60 de zile calendaristice de la 

notificarea în scris a părŃii lezate nu a fost remediată situaŃia de 

către partea vinovată. 

 

Art.13 DispoziŃii finale 

13.1. Orice modificare a prezentului acord se va face numai cu 

acordul scris al parŃilor, expres exprimat prin act adiŃional.  

13.2 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Întocmit azi .........în.....4........exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte şi unul pentru formularul de aplicaŃie. 

 

Semnături 
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Lider de 

proiect 

Partener 

principal 

Numele, prenumele şi 

funcŃia reprezentantului 

Legal al organizaŃiei 

IOSIF NAGY - 

Preşedinte ANPM 

Semnătura Data şi 

locul 

semnării 

Partener 

1 

Prof. Dr. SORIN 

MIRCEA OPRESCU 

Primar General, 

Municipiul Bucureşti 

Semnătura Data 

şilocul 

semnării 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 68/28.04.2011 privind 

solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri 

pentru trecerea imobilelor situate în Bucureşti, str. Gheorghe 

lonescu Siseşti nr 2, sector 1 şi str. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 

14 A, sector 1, din proprietatea statului şi administrarea AutorităŃii 

NaŃionale Sanitar Veterinară şi Pentru SiguranŃa Alimentelor, 

respectiv Institutul NaŃional de Cercetare - Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de 

investiŃii "Supralărgire Str. Gheorghe lonescu Siseşti - B-dul. Ion 

lonescu de la Brad" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (1) şi art. 45 alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Hotărârea C.G.M.B. nr. 68/28.04.2011 se 

completează cu articolul 41 care va avea următorul cuprins: 

 Art. 41 Pentru realizarea obiectivului de investiŃii 

Supralărgire Str. Gheorghe Ionescu Siseşti-B-dul Ion Ionescu de 

la Brad”, prin trecerea în domeniul public al Municipiului Bucureşti 

a unei părŃi de teren din imobilul situat la adresa din str. 

Gheorghe lonescu Siseşti nr.14A aparŃinând AutorităŃii NaŃionale 

Sanitar Veterinară şi Pentru SiguranŃa Alimentelor, respectiv 

Institutul NaŃional de Cercetare -Dezvoltare pentru Microbiologie 

şi Imunologie Cantacuzino, se vor realiza următoarele: 

a)  Construirea gardului de protecŃie necesar delimitării 

proprietăŃii pe porŃiunea afectată de transferul de teren, inclusiv a 

unei porŃi de acces auto; 

b)  Realizarea unui drum de acces auto către incinta 

Institutului; 

c)  Transferarea către această instituŃie a celor două lucrări 

menŃionate la pct. a) şi b) pe bază de proces verbal; 

d)  FinanŃarea acestor lucrări va fi asigurată din fondurile 

alocate proiectului "Supralărgire Str. Gheorghe lonescu Siseşti - 
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B-dul. Ion lonescu de la Brad." 

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

68/28.04.2011 rămân neschimbate. 

 Art. III 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 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 147 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti la Proiectul 

"Reducerea emisiilor poluante generate de deplasările către şi de 

la locul de muncă, prin introducerea de soluŃii de transport 

adecvate", finanŃat prin Programul de finanŃare LIFE+ al Fondului 

European de Mediu 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei Economice, 

buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2011 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanŃării publice naŃionale, pentru obiectivul „Cooperare 

teritorială europeană" şi ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct.9 şi art. 45 alin. (2) lit. d) 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.1 (1) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti ca 

partener în cadrul Proiectului "Reducerea emisiilor poluante 

generate de deplasările către şi de la locul de muncă, prin 

introducerea de soluŃii de transport adecvate", care beneficiază 

de o subvenŃie de la Comisia Europeană prin Fondul European 

de Mediu, în cadrul Programului de finanŃare LIFE+, de maxim 

50% din costurile eligibile ale proiectului. 

 (2) Parteneriatul pentru realizarea proiectului va fi alcătuit 

din: Municipiul Bucureşti - partener, S.C. METROREX S.A. - 

partener şi R.A.T.B.- partener coordonator, durata propusă a 

proiectului fiind de 3 ani.  

 (3) Bugetul total estimat al proiectului este de 1.002.400 de 

EURO, din care cofinanŃarea din partea Uniunii Europene este de 

50%. ContribuŃia din partea Municipiului Bucureşti este de 

201.200 de EURO, a Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

este de 200.000 de EURO şi a S.C. METROREX S.A. este de 

100.000 de EURO. 

 Art.2 Primarul General va dispune şi semnă documentele 
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necesare participării la proiect şi va nominaliza componenŃa 

echipei de lucru a Municipiului Bucureşti în vederea implementării 

Proiectului "Reducerea emisiilor poluante generate de deplasările 

către şi de la locul de muncă, prin introducerea de soluŃii de 

transport adecvate". 

 Art.3 DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, 

DirecŃia de Mediu, DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia Financiar-Contabilitate, DirecŃia Generală 

AchiziŃii, DirecŃia Managementul Resurselor 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 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 148 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti la Proiectul 

"Reducerea emisiilor poluante prin implementarea unui Sistem 

integrat de informare a călătorilor şi a facilităŃilor Park&Ride", 

finanŃat prin Programul de finanŃare LIFE+ al Fondului European 

de Mediu 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei economice, 

buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2011 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanŃării publice naŃionale, pentru obiectivul „Cooperare 

teritorială europeană" şi ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct.9 şi art. 45 alin. (2) lit. d) 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. 1 (1) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti ca 

partener cadrul Proiectului "Reducerea emisiilor poluante prin 

implementarea unui Sistem integrat de informare a călătorilor şi a 

facilităŃilor Park&Ride", care beneficiază de o subvenŃie de la 

Comisia Europeană prin Fondul European de Mediu, în cadrul 

Programului de finanŃare LIFE+, de maxim 50% din costurile 

eligibile ale proiectului. 

 (2)  Parteneriatul pentru realizarea proiectului va fi 

alcătuit din: Municipiul Bucureşti - partener, S.C. METROREX 

S.A. – partener Coordonator şi Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti - partener, durata propusă a proiectului fiind de 4 ani. 

 (3)  Bugetul total estimat al proiectului este de 

2.005.700 de EURO, din care cofinanŃarea Uniunii Europene este 

de 50%. ContribuŃia din partea Municipiului Bucureşti este de 

402.850 de EURO, a S.C. METROREX S.A. este de 450.000 de 

EURO, iar a Regiei Autonome de Transport Bucureşti este de 

150.000 de EURO. 

 Art.2. Primarul General va dispune şi semnă documentele 
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necesare participării la proiect şi va nominaliza componenŃa 

echipei de lucru a Municipiului Bucureşti în vederea implementării 

Proiectului "Reducerea emisiilor poluante prin implementarea 

unui Sistem integrat de informare a călătorilor şi a facilităŃilor 

Park&Ride". 

 Art.3. DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, 

DirecŃia de Mediu, DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia Financiar-Contabilitate, DirecŃia Generală 

AchiziŃii şi DirecŃia Managementul Resurselor 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 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 149 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti la Proiectul "Accesul şi 

politici de parcare pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de mediu, în 

zona centrală a Bucureştiului", finanŃat prin Programul de 

finanŃare LIFE+ al Fondului European de Mediu 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei economice, 

buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2011 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanŃării publice naŃionale, pentru obiectivul „Cooperare 

teritorială europeană" şi ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct.9 şi art. 45 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti ca 

partener în cadrul Proiectului "Accesul şi politici de parcare 

pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de mediu, în zona centrală a 

Bucureştiului", care beneficiază de o subvenŃie de la Comisia 

Europeană prin Fondul European de Mediu, în cadrul 

Programului de finanŃare LIFE+, de maxim 50% din costurile 

eligibile ale proiectului. 

 (2)Parteneriatul pentru realizarea proiectului va fi alcătuit 

din: Municipiul Bucureşti – partener coordonator, S.C. 

METROREX S.A. –partener şi Regia Autonomă de Transport 

Bucureşti – partener, durata propusă a proiectului fiind de 4 ani. 

 (3) Bugetul total estimat al proiectului este de 2.105.500 de 

EURO, din care cofinanŃarea Uniunii Europene este de 50%. 

ContribuŃia din partea Municipiului Bucureşti este de 627.750 de 

EURO, a Regiei Autonome de Transport Bucureşti este de 

250.000 de EURO şi a S.C. METROREX S.A. este de 175.000 

de EURO. 

 Art.2. Primarul General va dispune şi semnă documentele 

necesare participării la proiect şi va nominaliza componenŃa 
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echipei de lucru a Municipiului Bucureşti, în vederea 

implementării Proiectului "Accesul şi politici de parcare pentru 

îmbunătăŃirea condiŃiilor de mediu, în zona centrală a 

Bucureştiului". 

 Art.3. DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, 

DirecŃia de Mediu, DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia Financiar - Contabilitate, DirecŃia Generală 

AchiziŃii şi DirecŃia Managementul Resurselor 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 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 150 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti la Proiectul 

"Reducerea poluării prin utilizarea în transportul public a unor 

mijloace de transport ecologice, cu combustibili alternativi", 

finanŃat prin Programul de finanŃare LIFE+ al Fondului European 

de Mediu 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei economice, 

buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 105/2011 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanŃării publice naŃionale, pentru obiectivul „Cooperare 

teritorială europeană" şi ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pct.9 şi art. 45 alin. (2) lit. d) 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. 1. (1) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti ca 

partener în cadrul Proiectului "Reducerea poluării prin utilizarea 

în transportul public a unor mijloace de transport ecologice, cu 

combustibili alternativi", care beneficiază de o subvenŃie de la 

Comisia Europeană prin Fondul European de Mediu, în cadrul 

Programului de finanŃare LlFE+, de maxim 50% din costurile 

eligibile ale proiectului. 

 (2) Parteneriatul pentru realizarea proiectului va fi alcătuit 

din: Municipiul Bucureşti - partener coordonator şi Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti - partener, durata propusă a 

proiectului fiind de 3 ani. 

 (3) Bugetul total estimat al proiectului este de 1.013.260 de 

EURO, din care cofinanŃarea de la Uniunea Europeană reprezintă 

50%. ContribuŃia din partea Municipiului Bucureşti este de 

356.630 de EURO, iar a Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

este de 150.000 de EURO. 

 Art.2. Primarul General va dispune şi semnă documentele 

necesare participării la proiect şi va nominaliza componenŃa 
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echipei de lucru a Municipiului Bucureşti în vederea implementării 

Proiectului "Reducerea poluării prin utilizarea în transportul public 

a unor mijloace de transport ecologice, cu combustibili 

alternativi". 

 Art.3. DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice, 

DirecŃia de Mediu, DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei, DirecŃia Financiar-Contabilitate, DirecŃia Generală 

AchiziŃii, DirecŃia Managementul Resurselor 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 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 151 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea includerii în bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti a sumei alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 

649/22.06.2011 pentru monumentul „PrinŃul Rainier al lll-lea de 

Monaco" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind 

finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1 Se include în bugetul propriu al municipiului Bucureşti 

suma de 300 mii lei, alocată prin H.G. nr. 649/2011 pentru 

monumentul „PrinŃul Rainier al lll-lea de Monaco". 

 Art. 2 Se include suma de 300 mii lei în Lista obiectivelor 

de investiŃii pe anul 2011 a AdministraŃiei Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 3 Suma rămasă neutilizată nu poate fi angajată pentru 

alte categorii de cheltuieli. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarul General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Monumentelor şi Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 152 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii CGMB nr. 72/2011 

privind înfiinŃarea Căminului pentru persoane vârstnice al 

Municipiului Bucureşti-Academician Nicolae Cajal prin 

reorganizarea unităŃii sanitare cu paturi Spitalul Clinic Caritas - 

Academician Nicolae Cajal, care se desfiinŃează 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naŃional 

„Dezvoltarea reŃelei naŃionale de cămine pentru persoanele 

vârstnice", modificată, ale Hotărârii de Guvern nr. 23/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, ale 

Hotărârii de Guvern nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii 
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Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituŃiilor de asistenŃă socială şi a structurii orientative de 

personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

instituŃiilor de asistenŃă socială, precum şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei Guvernului 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, ale Hotărârii de Guvern nr. 

503/2003 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza cărora 

se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere datorată de 

persoanele asistate sau de susŃinătorii legali ai acestora, aflate în 

instituŃiile de protecŃie specială a persoanelor cu handicap, ale 

Hotărârii de Guvern nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei 

de stabilire a nivelului contribuŃiei de întreŃinere în instituŃiile de 

asistenŃă socială, datorată de persoanele asistate sau de 

susŃinătorii legali ai acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 

Sociale nr. 1156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

evaluarea, aprobarea şi acordarea finanŃării prin programul de 

interes naŃional „Dezvoltarea reŃelei naŃionale de cămine pentru 

persoanele vârstnice”. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi lit. 

d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Articolul 6 alin. (2) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2011 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art.6 (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi 

asumă îndeplinirea, în maxim 90 de zile de la încheierea 

contractului de finanŃare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale, a obligaŃiilor referitoare la acreditarea 

Căminului, organizarea acestuia în conformitate cu cerinŃele 

prevăzute la pct. 1.5 din Metodologia de evaluare, aprobare şi 

acordare de finanŃare aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, 

Familiei şi ProtecŃiei Sociale nr. 1156/2011, precum şi asigurarea 

funcŃionării efective a acestuia." 

 Art. ll Articolul 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2011 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 10 Bugetul de funcŃionare a Căminului pentru anul 

2011 nu poate depăşi 1.307.280 lei, conform anexei nr. 4 la 

prezenŃa hotărâre, constituindu-se prin disponibilizarea acestei 

sume din bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti, care se diminuează corespunzător." 

 Art. lll Anexa nr. 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2011 se 

înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

72/2011 rămân neschimbate. 

 Art. V DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 153 
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Anexa la HCGMB nr. 153/2011 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ A 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Căminul pentru persoane vâstnice a Municipiului Bucureşti – 

Academician Nicolae Cajal 

 

BUGETUL PE ANUL 2011-08-11 

DETALIEREA CHELTUIELILOR 

Lei 
Denumirea indicatorilor Cod 

indicator 
Total 

necesar 
cheltuieli 

pentru 
anul 2011 

TOTAL CHELTUIELI (SECłIUNEA DE 
FUNCłIONARE+SECłIUNEA DE DEZVOLTARE) 

1.307,280 

SECłIUNEA DE FUNCłIONARE (COD 01) 1,304,280 
Total cheltuieli 1,304,280 
CHELTUIELI CURENTE (COD 10+20) 01 1,304,280 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 268,100 
cheltuieli salariale în bani 10.01 210,000 
 Salarii de bază 10.01.01 150,000 
 Sporuri pentru condiŃii 

de muncă 
10.01.05 60,00 

ContribuŃii  10.03 58,100 
 ContribuŃii de asigurări 

sociale de stat 
10.03.01 43,500 

 ContribuŃii de asigurări 
de şomaj 

10. 03. 02 1,100 
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 ContribuŃii de asigurări 
sociale de sănătate 

10.03.03 
 

11, 000 
 

 ContribuŃii de asigurări 
pentru accidente de 
muncă şi boli 
profesionale 

10.03.04 500 

 ContribuŃii pentru 
concedii şi indemnizaŃii 

10.03.06 2,000 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 1,036,180 
Bunuri şi servicii 20.01 288,180 
 Furnituri de birou 20.01.01 5,000 
 Materiale pentru 

curăŃenie 
20.01.02 40,000 

 Încălzit, iluminat şi forŃă 
motrică 

20.01.03 65,000 

 Apă, canal şi 
salubritate 

20.01.04 25,000 

 Poştă, telecomunicaŃii, 
radio. TV, internet 

20.01.08 33,180 

 Materiale şi prestări de 
servicii cu caracter 
funcŃional 

20.01.09 60,000 

 Alte bunuri şi servicii 
pentru întreŃinere şi 
funcŃionare 

20.01.30 60,000 

Hrană  20.03 79,000 
 Hrană oameni 20.03.01 79,000 
Medicamente şi materiale sanitare 20.04 52,000 
 Medicamente 20.04.01 22,000 
 Materiale sanitare 20.04.02 22,000 
 DezinfectanŃi 20.04.04 8,000 
Bunuri de natura obiectelor de 
inventar 

20.05 502,000 
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 Uniforme şi echipament 20.05.01 15,000 
 Lenjerie şi accesorii de 

pat 
20.05.03 100,000 

 Alte obiecte de inventar 20.05.30 387,000 
ProtecŃia muncii 20.14 15,000 
Alte cheltuieli 20.30 100,000 
 Alte cheltuieli cu bunuri 

şi servicii 
20.30.30 100,000 

SECłIUNEA DE DEZVOLTARE (COD 
70) 

 3,000 

Total cheltuieli  3,000 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3,000 
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 3,000 
Active fixe  71.01 3,000 
 Maşini, echipamente şi 

mijloace de transport 
din care: calculator PC 
1 buc 

71.01.02 3,000 

 

Cosmina Ioana Simiean 

Director General 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii "Branşament electric la Complexul de 

servicii socio-medicale al municipiului Bucureşti" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoitare şi InvestiŃii şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui 

AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 

privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru 

centrele rezidenŃiale, centrele de zi şi locuinŃele protejate pentru 

persoane adulte cu handicap; 

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

art. 45 alin. 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 "Branşament 

electric la Complexul de servicii socio-medicale al municipiului 

Bucureşti", prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii se va realiza prin 

bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

 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. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 27 iulie 

2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 154 
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ANEXĂ LA H.C.G.M.B. nr.154/2011 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENłI OBIECTIVULUI 

DE INVESTIłII 

"Branşament electric la Complexul de servicii socio-

medicale al municipiului Bucureşti" 

 

 

Valoarea totală a învestltlŃlei inclusiv" T.V.A.:1222,929 mii iei 

Din care C+M: 1006,613 mii lei 

 

Durata de realizare a investiŃiei: 3 luni 

 

SuprafaŃa acoperită prein realizarea investiŃiei:1,10 km reŃea 

electrică nouă 

 

Sursa de finanŃare a investiŃiei: buget local 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea trecerii unei secŃiuni în suprafaŃă de 11.050 mp 

din imobilul - Parcul Circului, situat pe Aleea Circului nr. 6, sector 

2 din administrarea AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti în administrarea Circ &Variete Globus Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi Raportul de specialitate nr. 11753/20.07.2011 al DirecŃiei 

Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei Juridice şi de 

Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

łinând cont de solicitarea instituŃiei Circ&Variete Globus 

Bucureşti nr. 2470/17.06.2011; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă trecerea unei secŃiuni, identificată 

conform planurilor topografice scara 1:2000 (anexa 1) şi 1:500 

(anexa 2), în suprafaŃă de 11.050 mp din imobilul - Parcul 

Circului, imobil proprietate publică a Municipiului Bucureşti, situat 

pe Aleea Circului nr. 6, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 

49529, din administrarea AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti în administrarea Circ&Variete Globus 

Bucureşti. 

(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Terenul este destinat amplasării de construcŃii 

uşoare, demontabile, fără fundaŃie, fără a se afecta starea 

actuală a arborilor şi aleilor parcului. 

 Art.3 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 

15 zile de la data intrării în vigoare a prezenŃei hotărâri, pe bază 

de protocol încheiat între reprezentanŃii ALPAB şi cei ai Circ & 

Variete Globus Bucureşti. 

 Art.4 Dreptul de administrare se va exercita pe o perioadă 

de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.5 Revocarea dreptului de administrare de către 

proprietar înainte de termenul prevăzut la art.4 se face: 

a)  dacă administratorul nu-şi respectă obligaŃiile prevăzute în 
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prezenŃa hotărâre, fără trecerea vreunui termen, fără punere în 

întârziere şi fără intervenŃia instanŃelor de judecată; 

b)  dacă se modifică situaŃia juridică a bunului; 

c)  în situaŃia în care pentru nevoi de interes public bunul va fi 

destinat altor scopuri, cu condiŃia înştiinŃării administratorului cu 

30 de zile înainte. 

 Art.6 în calitatea sa de administrator, Circ & Variete Globus 

Bucureşti va avea următoarele obligaŃii: 

a) să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai 

că proprietarul acestuia; 

b) să folosească bunul pentru uz şi folosinŃă publică şi numai 

cu destinaŃia stabilită; 

c) să aducă la cunoştinŃa proprietarului orice fapte şi acte care 

pun în pericol integritatea bunului şi, de asemenea orice acte sau 

fapte de natură să împiedice folosinŃa normală a acestuia; 

d) să exploateze bunul, evitând distrugerea, degradarea şi 

deteriorarea acestuia; să asigure permanent starea de curăŃenie 

şi pe căile de acces, a împrejmuirilor corespunzătoare; 

e) să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile 

necesare folosinŃei acestuia, fără să ceară restituirea acestor 

cheltuieli; 

f) să efectueze la timp lucrările de întreŃinere în vederea 

preîntâmpinării şi remedierii deteriorărilor şi degradărilor 
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constatate, pentru menŃinerea în funcŃiune a bunului pe toată 

durata administrării; 

g) lucrările de intervenŃie la bunul dat în administrare se vor 

efectua numai cu acordul proprietarului, precizându-se categoria 

lucrărilor propuse a se efectua şi necesitatea/oportunitatea 

efectuării acestora; fac excepŃie lucrările de întreŃinere, de mică 

amploare şi executate periodic şi reparaŃiile curente; 

h) să comunice proprietarului, cheltuielile ocazionate de 

efectuarea lucrărilor de intervenŃii, odată cu transmiterea 

procesului-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor şi la recepŃia 

finală; 

i) să restituie bunul primit în administrare la termenul stabilit 

în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătăŃiri 

efectuatele durata administrării. 

 Art.7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti şi Circ & Variete Globus 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 

27.07.2011 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 155 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului cotizaŃiei anuale a Primăriei 

Municipiului Bucureşti la AsociaŃia Metropolis - CGLU 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Afaceri Externe şi Protocol; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii cu organizaŃii 

neguvernamentale şi alŃi parteneri sociali, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

łinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 

249/02.10.2001; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) 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 cuantumul cotizaŃiei anuale în sumă de 

6.398 EURO, aferent calităŃii de membru cu drepturi depline a 

Primăriei Municipiului Bucureşti la AsociaŃia Marilor Metropole 

METROPOLIS - CGLU (Oraşele şi Guvernele Locale Unite) şi 

plata acesteia începând cu anul 2011. 

 Art.2 Cotele aferente cotizaŃiilor anuale vor fi incluse în 

bugetele anuale ale Municipiului Bucureşti. 

 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 156 
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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 Consolidarea turnului 

scenei, Teatrul Odeon, Calea Victoriei nr. 40-42, sectorul 1, 

Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 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. 14/28.03.2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL 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 Consolidarea 

turnului scenei, Teatrul Odeon, Calea Victoriei nr. 40-42, sectorul 

1, Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenŃa hotărâre 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din 

fonduri alocate de la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Teatrul Odeon vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 157 
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Anexa la HCGMB nr. 157/2011 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenŃi studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii  

Consolidarea turnului scenei, Teatrul ODEON, Calea Victoriei 40-

42, sectorul 1, Bucureşti 

 

 

 

 Datorită înălŃimii turnului scenei (echivalentul a 6/7 etaje) 

precum şi a etajelor intermediare, parŃial, s-a considerat o 

suprafaŃă echivalentă de 800 m.p. 

 

• Valoarea totală a investiŃiei 2.331.488 lei 

(1 euro = 4,2997 lei) 

          din care C+M 1.744.716 lei 

• Durata execuŃiei 12 luni 
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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 al Teatrului Mic -

Reabilitare acoperiş şi amenajare spaŃiu pod Teatrul Mic, str. 

Constantin Mille nr. 14 -16, sectorul 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport 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. 35/20.04.2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) 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 al Teatrului 

Mic - Reabilitare acoperiş şi amenajare spaŃiu pod Teatru 

Constantin Mille nr. 14-16, sectorul 1, Bucureşti, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

din fonduri alocate de la bugetul local. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Teatrul Mic vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 158 
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Anexa la HCGMB nr. 158/2011 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii 

Reabilitare acoperiş şi amenajare spaŃiu pod Teatrul MIC, str. 

Constantin Mille nr. 14-16, sectorul 1, Bucureşti* 

 

 

• Valoarea totală a investiŃiei 2,754,399.92 lei 

(1 EURO = 4,2570 LEI)  

              din care C+M 1,729,732.35 LEI 

• Durata execuŃiei 5 LUNI 

 

* Indicatorii urbanistici, conform PUZ - Zone construite protejate, 

aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, respectiv POT max 65%, 

CUT max. 3,5; Hmax 16m, nu se modifică prin proiectul propus. 

Regimul de înălŃime S+P+2E existent nu se modifică. SuprafaŃa 

şarpantei este de 850 m.p. iar suprafaŃa amenajată interioară 

este de 150 m.p 
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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 al Teatrului Mic -

Amenajare scenă, buzunar lateral dreapta şi sală de spectacole 

Teatrul Mic, str. Constantin Mille nr. 14-16, sectorul 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport 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. 35/20.04.2011; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) 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 al Teatrului 

Mic – Amenajare scenă, buzunar lateral dreapta şi sală de 

spectacole Teatrul Mic, str. Constantin Mille nr. 14-16, sectorul 1, 

Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

din fonduri alocate de la bugetul local. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Teatrul Mic vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 159 
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Anexa la HCGMB nr.159/2011 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii 

Amenajare scenă, buzunar lateral dreapta şi sală de spectacole 

Teatrul Mic, str. Constantin Mille nr. 14-16, sectorul 1, Bucureşti* 

 

• Valoarea totală a investiŃiei 2,103,654.46 LEI 

(1 EURO=4,2570 LEI) 

din care C+M 1,151,168.02 LEI 

• Durata execuŃiei 3 LUNI 

 

*Imobilul care adăposteşte sala de spectacole din str. Constantin 

Mille nr. 14-16, este situat pe un teren în suprafaŃă de 977 m.p. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 44/2008 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii Extindere Teatrul 

Masca 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

ai- Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şl InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte şi sport 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. 5/21.02.2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 44/2008 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenŃi studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii Extindere Teatrul Masca 

se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 44/2008 

rămân neschimbate. 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezenŃei hotărâri, se 

abrogă dispoziŃiile Hotărârii C.G.M.B. nr. 40/2010. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Teatrul Masca vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 160  
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Anexa la HCGMB nr. 160/2011 

 

Indicatorilor tehnico economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiŃii 

Extindere Teatrul Masca 

 

• Valoarea totală a 

investiŃiei 

11.849,000 mii LEI 

(la preŃuri din luna spetembrie 

2009) 

           din care C+M 9.560,000 mii LEI 

• Durata execuŃiei 18 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea anexei la HCGMB nr. 128/2011 privind 

aprobarea listei de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate sau 

construite din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, propusă 

de către Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite în 

care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti, solicitanŃi 

de locuinŃe sociale 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al 

DirecŃiei SpaŃiu Locativ şi cu Altă DestinaŃie; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului Genera! Al Municipiului Bucureşti; 

 În baza prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. 

nr.330/2009 privind repartizarea locuinŃelor din fonduri proprii ale 

Municipiului Bucureşti; 

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

alin.5 lit."a" şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.128/2011 se 

completează cu persoanele nominalizate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

128/2011 rămân neschimbate. 

 Art. lll 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 161 
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Anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 161/2011 

 

Lista de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate sau construite din 

fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, propusă de către 

Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite în care se 

găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti, solicitanŃi de locuinŃe 

sociale 

1. Baron Mitică 

2. Căldăraru Mihai 

3. Droma Cleopatra 

4. Iacob Mirel Eugen 

5. Iordan Nicoleta 

6. Mitelschi Daniela 

7. Niculae Nicoleta Mihaela 

8. NiŃă Florea 

9. NiŃu George  

10. Pavel MariŃica 

11. Pitică ConstanŃa LuminiŃa 

12. Roşea Petre 

13. Stan Janina Oana 

14. Todor Isabela GheorghiŃă 

15. Vijelie Chira 

Carmen IVĂNOIU 

DIRECTOR 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Popescu 

Victor, nr. 5, sector 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Văzând documentele emise de: 

-Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU -DU a PMB: aviz de urbanism nr.27/1/2/28.10.2009; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 20/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 5316/429/29.12.2009; 

-Comisia de coordonare reŃele a PMB: aviz nr. 

885237/22.01.2010; 

-Comisia Tehnică de CirculaŃie-PMB: acord de principiu nr. 

19729/09.02.2009; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia ăublică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, 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 - Aleea Popescu 

Victor nr. 5, sector 4, pentru o suprafaŃă a terenului ce a generat 

PUZ, S = 300,0 mp, din care S = 157,00 mp teren proprietate 

persoană fizică şi S = 143 mp teren propus pentru concesionare. 

 Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, amplasamentul se află în 

subzona L3a - subzona locuinŃelor colective medii cu P+3 - P+4 

niveluri formând ansambluri preponderent rezidenŃiale situate în 

afara zonei protejate. 
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; 

CUTmax = 1,3; Rmaxh = P+4. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 Indicatori urbanistici avizaŃi: POTmax = 42%; CUTmax = 

1,2; Hmax = 11 m. 

 FuncŃiuni avizate: locuinŃă individuală şi servicii la parter. 

 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 prezenŃei 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 162 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Drumul 

Regimentului nr. 89 - 93, Sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

-Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DU a PMB: aviz de urbanism nr.41/1/16/03.10.2007 - R 

15.04.2010; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 

28/1/5/18.11.2009; 

-Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

3477/66/R/34929/02.11.2009; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 63/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 6080/608/27.01.2009; 

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

928104/09.07.2010; 

-Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 
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8334/911516/28.05.2010. 

 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr 

215/2001 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. Drumul 

Regimentului nr. 89 - 93, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de 

cea. 4 ha. Din care suprafaŃa terenului care a generat 

documentaŃia ST = 11.401 mp. Coproprietate persoane fizice. 

 Conform RLU - PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, 

amplasamentul se află în subzona L1c - locuinŃe individuale şi 

colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau 
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enclave neconstruite. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; 

CUTmax = 1,9 (P+1) - 1,3 (P+2); H max= 10 m (P+2) 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune avizată: LocuinŃe colective. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 45%; CUTmax = 

2,5; RmaxH = P+4E+E5retras; Hmax = 22m. 

 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 prezenŃei 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 163 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Binelui 

nr. 244-248, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: Certificat de 

urbanism nr. 1422/39605/2009; 

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 11/15.09.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 105/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3788/232/2010; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 951570/29.10.2010; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

927044/10871/09.07.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr 

215/2001 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. Drumul Binelui 

nr. 244-248, sector 4, pentru o suprafaŃă studiată S=cca 2500,00 

mp din care S=390,00 mp teren reglementat ce a generat PUZ - 

proprietate persoana fizică. 

 Conform Planului Urbanistic General aprobat prin 

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

subzonei funcŃionale: Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având 

regim de construire continuu sau discontinuu. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=60%; 
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CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=45%; 

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

 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 prezenŃei 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 164 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Valea 

Furcii nr. 13A, sector 6 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism. 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General a! Municipiului Bucureşti. 

 Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 6: certificatul de urbanism nr. 

2068/255V/11.12.2009; 

-Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 7/8/28.04.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 96/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2696/163/2010; 

-Comisia de coordonare reŃele a PMB: aviz nr. 945908/2010; 

-Comisia Tehnică de CirculaŃie: acordul de principiu nr. 

16585/955963/2010; 

-Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti: aviz nr. 

59/2010. 
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 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr 

215/2001 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. Drumul Valea 

Furcii nr. 13A, sector 6, pentru o suprafaŃă de teren de 989,41 

mp, proprietate persoane fizice. 

 Amplasamentul ce face obiectul reglementării urbanistice 

se încadrează în P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005 - Zona L1c - zonă destinată 

locuinŃelor individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri 

situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite. 
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 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT = 45%; CUTmax = 

1,8; Rmaxh = P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: birouri şi locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici avizaŃi: POTmax = 48%; CUTmax = 

1,85; RmaxH = S+P+2E - 3E - Hmax = 14m. 

 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 prezenŃei 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 165 

 



137 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Soldat 

Gheorghe Matac nr. 31, sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Văzând documentele emise de: 

-Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 22/3/15.07.2009; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 34/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 1231/60/17.05.2010; 

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

889404/19.02.2010; 

-Comisia Tehnică de CirculaŃie: acordul de principiu nr. 

11954/16.09.2009;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr 

215/2001 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. Soldat 

Gheorghe Matac nr. 31, sector 2, pentru o suprafaŃă studiată de 

0,25 ha. Din care parcela care a generat documentaŃia 307,80 

mp., proprietate privată persoană juridică. 

 Conform P.U.G.- Ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin P.U.Z. se 

află în subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de 

construire continuu sau discontinuu şi înălŃimi maxime de P+4 

niveluri. 
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax: 60%; 

CUTmax: 2,5; Hmax:distanŃa dintre aliniamente. 

  condiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiunea avizată: LocuinŃe colective şi birouri. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 33,55%; CUTmax 

= 2,96; RmaxH = 3S+P+6E; Hmax. = 26 m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezenŃei 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 166 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Constantin 

Aricescu nr. 16A, sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Văzând docurtientele emise de: 

-Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DU a PMB: aviz de urbanism nr. 53/07.12.2010; 

-Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 

1119/66/A/19512/09.09.2010; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 

88/02.11.2010; 

-Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 20/2011; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 2052/262/18.01.2011; 

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

963719/17.12.2010. 
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-Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 18078/22.12.2010. 

 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, 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. Constantin 

Aricescu nr. 16A, sector 1, Bucureşti, pentru o suprafaŃă care a 

generat PUZ de 96,50 mp din acte (96,50mp din măsurători 



142 

 

cadastrale), fiind compusă din teren în suprafaŃă de 47,75mp 

proprietate persoană fizică, 22,70 mp concesiune persoană fizică 

şi 26,05 mp folosinŃă persoană fizică. 

 Conform Regulamentului Local de Urbanism - P.U.G., 

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

este cuprins în subzona „L1a" - locuinŃe individuale şi colective 

mici cu maxim P+2E. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi prin R.L.U. - P.U.G.: 

POTmax = 45%; CUT = 0,9 pentru P+1E şi CUT=1,3 pentru 

P+2E; în cazul mansardelor, se admite o depăşire a CUT 

proporŃional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC; pentru 

P+2E, Hmax. = 10, Om. 

 FuncŃiunea şi regimul de construire avizat (pentru parcela 

care a generat PUZ): 

 FuncŃiune: locuinŃă 

 Indicatori urbanistici avizaŃi: POT max. = POT existent = 

80,7%; CUTmax. = 1,61; RH max. = P+1E; Hmax. = 8,20 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 prezenŃei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 
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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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 167 

 



144 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Aerogării nr. 38, 

sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: Certificat de 

urbanism nr. 977/57/A/19291/19.08.2010; 

-Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DU a PMB: aviz de urbanism nr. 10/15.09.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 102/2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3640/224/05.11.2010; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

27668/1115/15.10.2010; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 954738/05.11.2010; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 
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944539/14465/27.09.2010; 

 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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr 

215/2001 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 Aerogării nr. 

38, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S=1200,00 mp, teren 

reglementat ce a generat PUZ, proprietate persoană juridică. 
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 Conform Planului Urbanistic General aprobat prin 

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

ulterioare amplasamentul se suprapune subzonei funcŃionale: 

Zona M3 - zonă mixtă cu clădiri având regim de construire 

continuu sau discontinuu. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=60%; 

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

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe şi servicii. 

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

Rmaxh=S+P+5E-6Eretras-Hmax-25,56 m (conform Aviz 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română). 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 Perioada de valabilitate a prezenŃei 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 

27.07.2011. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 168 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcaj Subteran PiaŃa 

Walter Mărăcineanu, Sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei de Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 Văzând documentele emise de: 

-Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DU a PMB: avizul de urbanism nr. 13/1/21.07.2010; 

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniu NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1029/Z/19.10.2010; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3823/235/05.11.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviznr. 97/2010; 

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

939225/27.08.2010; 

-Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

7973/7976/7975/03.05.2010; 
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 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, 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 - Parcaj Subteran 

PiaŃa Walter Mărăcineanu, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată 

de cea. 29.000 mp. Din care terenul care a generat PUZ ST= 

4.522 mp. - SuprafaŃă ce aparŃine domeniului public al 
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Municipiului Bucureşti. 

 Conform PUG-MB şi Regulamentului Local de Urbanism al 

Municipiului Bucureşti, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona 

studiată prin P.U.Z. se află în subzona centrală situată în limitele 

zonei de protecŃie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice 

CP1 -subzona centrală în care se menŃine configuraŃia Ńesutului 

urban tradiŃional. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu 

HCGMB nr. 279/2000, imobilul este cuprins în Zona Protejată 42 

- BREZOIANU, subzona Cp1b. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: ZP42 - zona Brezoianu: 

POT max: 65%; CUT max: 3,5; H max. = 16m; min. 13 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiunea avizată: Parcaj Subteran 

 ConfiguraŃie construcŃii, circulaŃii: Conform planului de 

reglementări vizat spre neschimbare. 

 Reglementările cuprinse în prezentul P.U.Z. detaliază 

limitele parcajului subteran şi amplasarea acceselor precum şi 

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 avizaŃi: Nu se aduc modificări ale 

documentaŃiilor de urbanism în vigoare. 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art.3 DocumentaŃia de urbanism ce face obiectul prezentei 

hotărâri este valabilă până la aprobarea unei alte documentaŃii de 

urbanism cu conŃinut diferit. 

 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 169 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcaj Subteran PiaŃa 

DorobanŃilor, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

-Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

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

-Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniu NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1030/Z/19.10.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 1212011; 

-AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 620/253/10.12.2010; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 939232/30.09.2010; 

-Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu 

nr.7973/7976/7975/03.05.2010; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, 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 - Parcaj Subteran 

PiaŃa DorobanŃilor, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de cea. 

31.102 mp. Din care terenul care a generat PUZ ST= 5.058 mp. - 

SuprafaŃă ce aparŃine Domeniului Public al Municipiului Bucureşti. 

 Conform P.U.G.- Ului Municipiului Bucureşti şi 
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Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, 

aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată de 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul se află în zona 

de contact a diverse subzone funcŃionale: M1 - subzona mixtă 

situată în zona protejată; L2b - locuinŃe individuale şi colective 

mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri 

situate în zone protejate; CB1 - subzona serviciilor publice 

dispersate în afara zonelor protejate şi M3 - subzona mixtă cu 

clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi 

înălŃimi maxime de P+4 niveluri. Conform PUZ - Zone construite 

protejate, zona studiată cuprinde în parte zonele protejate: 49 - 

Parcelarea Bonaparte - Mora (subzona L2b); 53 - Parcelarea 

Mornand (subzona L2b); 54 - Parcelarea DorobanŃi 1 (subzona 

L2b); 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 Parcaj Subteran cu două niveluri şi Pasaj Pietonal. 

 Reglementările cuprinse în prezentul P.U.Z. detaliază 

limitele parcajului subteran şi amplasarea acceselor precum şi 

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. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 DocumentaŃia de urbanism ce face obiectul prezentei 
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hotărâri este valabilă până la aprobarea unei alte documentaŃii de 

urbanism cu conŃinut diferit. 

 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 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 170 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de a emite un act 

normativ privind înfiinŃarea AutorităŃii Metropolitane de 

Transport Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a unor consilieri din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice 

- DirecŃia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de transporturi şi infrastructură 

urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor 

de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se solicită Guvernului României să emită un act 

normativ privind înfiinŃarea AutorităŃii Metropolitane de transport 

Bucureşti. 

 Art.2 După înfiinŃarea AutorităŃii Metropolitane de Transport 

Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti va desemna 

un reprezentant în Consiliul de Conducere al acestei autorităŃi. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Guvernului României. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

27.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ   SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 27.07.2011 

Nr. 171 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii GrădiniŃa 

de copii nr.50 din cadrul Programului de modernizare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

UnităŃilor pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar şi a UnităŃilor 

Sanitare Publice; 

 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 conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii GrădiniŃa de 

copii nr.50 din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, AdministraŃia UnităŃilor pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice 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.: 126 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.107/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii GrădiniŃa 

de copii nr.285 din cadrul Programului de modernizare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

UnităŃilor pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar şi a UnităŃilor 

Sanitare Publice; 

 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 conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.107/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii GrădiniŃa de 

copii nr.285 din cadrul Programului de modernizare a unităŃilor de 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta 

destinaŃie. 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, AdministraŃia UnităŃilor pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice 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.: 127 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la “Programul de realizare a pistelor pentru 

biciclişti” şi exprimarea acordului cu privire la contractarea 

finanŃării din Fondul pentru Mediu 

 

 Luând în discuŃie: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti cu privire la realizarea obiectivului de 

investiŃii; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Imagine, 

Cultură Presă şi Informatică privind aprobarea contractării 

finanŃării nerambursabile de la AdministraŃia Fondului de Mediu 

pentru Proiectul „Realizare de piste pentru biciclişti în Sectorul 1 

Bucureşti”; 

- Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico–economici 

privind realizarea investiŃiei; 
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 Având în vedere prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform căruia ”documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii noi, a căror finanŃare se asigură integral 

sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor 

finanŃate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau 

garantate de autorităŃile administraŃiei publice locale, se aprobă 

de autorităŃile deliberative”; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

- Ordinul nr. 1730/17.06.2011 – privind Ghidul de finanŃare a 

Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti; 

 łinând cont de prevederile art. 36, alin. (4), lit.”d” din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45, alin.(2), coroborate cu 

prevederile art.81, alin.(2), lit.”i” şi art.115, alin.(1), lit.”b din Legea 
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nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă aplicarea la “Programul de realizare a 

pistelor pentru biciclişti” şi contractarea finanŃării. 

 

 Art. 2. - Se aprobă suprafaŃa de teren alocată pentru 

realizarea proiectului în studiul de fezabilitate, pe baza 

inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al 

Municipiului Bucureşti şi aflate în administrarea Sectorului 1. 

 

 Art. 3. - Se împuterniceşte domnul Andrei Ioan Chiliman - 

Primarul Sectorului 1 drept reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1, pentru semnarea contractului. 

 

 Art. 4. - Se desemnează domnul Răzvan Munteanu, Şef 

Compartiment Publicitate şi Autorizări, în calitate de responsabil 

de proiect în relaŃia cu AdministraŃia Fondului de Mediu. 
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 Art. 5. - Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din cadrul 

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

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 6. - Se aprobă întocmirea documentaŃiei de achiziŃie 

publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziŃie publică şi 

realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale privind 

achiziŃiile publice. 

 

 Art. 7. - Se aprobă asigurarea şi susŃinerea unei contribuŃii 

financiare proprii în valoare de 698.046,95 lei – cofinanŃare 

pentru cheltuieli eligibile şi se vor susŃine toate cheltuielile 

neeligibile ale proiectului. 

 

 Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

- InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

 

 Art. 9. - Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi 

Informatică şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 128 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 

2011 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

2011; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

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

împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 
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rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

106/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/21.01.2010 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui 

împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau 

echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data 

semnării contractului de împrumut în vederea finanŃării unor 

obiective de investiŃii; 

 Conform adresei nr. 610839/11.07.2011, transmisă de 

către Ministerul FinanŃelor Publice, privind utilizarea finanŃării 

rambursabile de la Banca Comercială Română; 

 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; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 

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

mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi este structurat 

pe secŃiuni, după cum urmează: 

 

 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

728.626,07 mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  

419.494,67  mii lei; 

 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în sumă de 

1.034.602,67 mii lei, conform anexei nr.1, repartizate astfel: 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.012.668,07 mii lei 

sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, astfel: 

 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

704.746,75 mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 307.921,32 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

21.934,60 mii lei nu se rectifică fiind repartizate pe secŃiuni, astfel: 
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 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 21.300,60 

mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 634,00 mii 

lei; 

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.148.120,74 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

� Bugetul local în sumă de 1.048.022,17 mii lei se rectifică 

rămânând la aceeaşi valoare şi este structurat pe secŃiuni, 

conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.048.022,17 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 704.746,75 mii 

lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 343.275,42 mii 

lei; 

 

 (2) 160.472,86 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 76.534,99 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 83.937,87 mii lei,  

conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1;1.2.1.1.2);  

 (3) 25.639,64 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 24.063,75 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.575,89 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1); 

 (4) 49.906,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 49.906,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

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

din care : 

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

nerectificându-se ; 

 (6) 33.017,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.142,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 12.875,84 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 (7) 161.621,95 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 157.406,75 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.215,20 mii lei, 

nerectificându-se ; 

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

care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.714,00 mii lei; 

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

nerectificându-se ; 

 (9) 102.991,91 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 82.755,93 mii lei 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 20.235,98 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

 (10) 160.687,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.644,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 62.043,10 mii lei, 

nerectificându-se ; 

 (11) 152.050,52 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 139.560,52 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 

(1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.1.1 ;1.2.1.6.1.2 ;1.2.1.6.2); 



175 

 

 (12) 135.388,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 132.754,61 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 2.633,84 mii lei, 

nerectificându-se ; 

 (13) 47.572,04 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 43.814,72 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 3.757,32 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2) ; 

 (14) 13.163,86 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 13.163,86 mii lei, 

rectificându-se conform anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1). 

 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

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

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor 

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

Excedent - se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

deliberative, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea 
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nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua 

secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

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

după achitarea plăŃilor restante se reportează în exercitiul 

financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

de dezvoltare, (…)”. 

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

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

mii lei nu se rectifică fiind repartizat pe secŃiuni, astfel : 

(1) 24.967,32 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.10, din care: 

 

 - SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 23.879,32 

mii lei; 

 - SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.088,00  

mii lei; 

 

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

capitolul 61.10, din care: 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 53,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

 

 (3) 12.365,32 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 11.731,32 mii lei;  

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

nerectificându-se ; 

 

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

capitolul 68.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

 

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

publică capitolul 70.10, din care: 

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

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

nerectificându-se. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

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

la sfârşitul anului 2010. 
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 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

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

sfârşitul anului 2010. 

 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2011 în sumă 

de 75.131,25 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, 

conform anexei nr. 1.5, fiind repartizat pe secŃiunea de 

dezvoltare, după cum urmează: 

 (1) 75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.07, conform anexei nr. 1.5.1, din care : 

 

 SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

 SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  

mii lei; 

 

 (2) 65.131,25 mii lei pentru capitolul 70.07 LocuinŃe, servicii 

şi dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 

1.5.1.1(1.5.1.1.1 ;1.5.1.1.2); 

 (3) 10.000,000 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.2 (1.5.1.2.1); 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 397.669,46 

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



179 

 

- 321.450,21  mii lei – buget local ; 

- 75.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi 

interne (BCR) ;   

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

şi activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1, 

DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe, 

precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 129 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuŃiei bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 la data de 30 iunie 2011, inclusiv 

anexe ale acestuia 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

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

2011; 

 În temeiul art.49 alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 

privind finanŃele publice locale, modificată şi completată; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, 

virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr.4/31.01.2011 privind aprobarea bugetului general consolidat 

pe anul 2011, cu rectificările şi modificările ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

data de 30.06.2011, conform anexelor:  

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

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

( 2.1.1.1 ;2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1 ;2.1.2.2 ;2.1.2.3 ; 2.1.2.4); nr. 

2.1.3 (2.1.3.1 ;2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 

(2.1.5.1 ;2.1.5.2 ;2.1.5.3) ; nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1 ; 2.1.6.1.1.1; 

2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 

2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2); nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); 

nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.1.1 ; 2.1.8.1.2 ; 2.1.8.2; 2.1.8.3;); nr.2.1.9 

(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1 ; 

2.1.10.1.1 ; 2.1.10.1.2; 2.1.10.2; 2.1.10.3 2.1.10.4; 2.1.10.5; 

2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8;); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 
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2.1.11.2.1 ; 2.1.11.2.2); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); 

nr.2.1.13 (2.1.13.1). 

 

 Art.2 – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii la data de 30.06.2011, conform anexelor: 

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

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

(4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ; 4.1.2.1.1 ; 4.1.2.2 ; 4.1.2.2.1 ; 

4.1.2.2.2; 4.1.2.3) ; nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; nr. 4.1.4 (4.1.4.1).   

 

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

interne la data de 30.06.2011, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 

5.1.1.1 ; 5.1.1.2 ; 5.1.2 ; 5.1.2.1). 

 

 Art.4 – Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi  UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

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

DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Complexul 

MultifuncŃional Caraiman Sector 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 130 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 177/26.08.2010 privind aprobarea proiectului „Green 

Culture”, cu finanŃare nerambursabilă, precum şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate comun întocmit 

de către Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Legii nr.339/2007 privind promovarea 

aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităŃilor 

administrativ-teritoriale judeŃene şi locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 

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

completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituŃional de coordonare şi de 

gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 

operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul 

major de intervenŃie 5.3 „Promovarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităŃii 

României ca destinaŃie turistică”, OperaŃiunea – Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităŃilor de marketing specifice. 

 Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin 

intermediul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul 
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major de intervenŃie 5.3 „Promovarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităŃii 

României ca destinaŃie turistică”, OperaŃiunea – Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităŃilor de marketing specifice. 

 Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 177/26.08.2010 privind aprobarea proiectului  

„Green Culture” cu finantare nerambursabilă, precum şi a 

cheltuielilor legate de implementare, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 122/28.06.2011; 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

177/26.08.2010, aşa cum a fost modificat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 122/28.06.2011, se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

„Art. 2 - (1) - Se aprobă Proiectul „Green Culture”, precum și 

susŃinerea cofinanŃării din bugetul local al Sectorului 1 al 



187 

 

Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea 

corespunzătoare a Proiectului  „Green Culture”. 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 14.971,64 lei;  

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 43.263,93 lei 

la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA). 

 (3) Valoarea totală a Proiectului este de 981.889,12 lei, din 

care finanŃare neramburasabilă 748.582,14 lei”. 

 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 177/26.08.2010 rămân nemodificate. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul 

său de drept, DirecŃia Management Economic, DirecŃia Investitii, 

Serviciul Imagine, Cultură Presă şi Informatică şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 131 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 178/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului  „Oameni de 

piatră”, cu finanŃare nerambursabilă, precum şi cheltuielilor 

legate de implementare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 

Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică din cadrul 

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Legii nr.339/2007 privind promovarea 

aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităŃilor 
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administrativ-teritoriale judeŃene şi locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 

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

completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituŃional de coordonare şi de 

gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 

operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul 

major de intervenŃie 5.3 „Promovarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivitaŃii 

României ca destinaŃie turistică”, OperaŃiunea – Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităŃilor de marketing specifice. 
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 Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin 

intermediul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul 

major de intervenŃie 5.3 „Promovarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităŃii 

României ca destinaŃie turistică”, OperaŃiunea – Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităŃilor de marketing specifice. 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 178/26.08.2010 privind aprobarea proiectului  

„Oameni de piatră” cu finanŃare nerambursabilă, precum şi a 

cheltuielilor legate de implementare, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 123/28.06.2011; 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

178/26.08.2010, aşa cum a fost modificat prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 123/28.06.2011, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 

 „Art. 2. - (1) Se aprobă Proiectul „Oameni de piatră”, 

precum şi susŃinerea cofinanŃării din bugetul local al Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi implementarea 

corespunzătoare a Proiectului  „Oameni de piatră”. 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de 15.147,63  lei;  

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 31.039,14 

lei,  la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA). 

 (3) Valoarea totală a proiectului este de 977.641,48 lei, din 

care finanŃare neramburasabilă 757.381,41 lei”. 

  

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 178/26.08.2010 rămân nemodificate. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul 

său de drept, DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii, 

Serviciul Imagine, Cultură Presă şi Informatică şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:132 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 181/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului „Bucureştiul 

te vrea în teneşi”, cu finanŃare nerambursabilă, precum şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate întocmit de către 

Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică din cadrul 

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃiile Legii nr.339/2007 privind promovarea 

aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităŃilor 
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administrativ-teritoriale judeŃene şi locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 

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

completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituŃional de coordonare şi de 

gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 

operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea si promovarea turismului”, Domeniul 

major de intervenŃie 5.3 „Promovarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităŃii 

României ca destinaŃie turistică”, OperaŃiunea – Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităŃilor de marketing specifice. 
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 Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin 

intermediul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”, Domeniul 

major de intervenŃie 5.3 „Promovarea potenŃialului turistic şi 

crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităŃii 

României ca destinaŃie turistică”, OperaŃiunea – Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice şi a activităŃilor de marketing specifice. 

 Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 181/26.08.2010 privind aprobarea proiectului 

„Bucureştiul te vrea în teneşi”, cu finanŃare nerambursabilă, 

precum şi a cheltuielilor legate de implementare, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/28.06.2011. 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” şi 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

181/26.08.2010, aşa cum a fost modificat prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/28.06.2011, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

 

 „Art.2 - (1) Se aprobă Proiectul „Bucureştiul te vrea în 

teneşi”, precum şi susŃinerea cofinanŃării din bugetul local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi 

implementarea corespunzătoare a proiectului  „Bucureştiul te 

vrea în teneșșșși”. 

 (2) CofinanŃarea proiectului constă în : 

- ContribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile ale 

proiectului în valoare de  15.523,88 lei;  

- Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 37.062,87 lei 

la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA). 

 (3) Valoarea totală a Proiectului este de 1.008.438,41 lei, 

din care finanŃare neramburasabilă 776.193,91  lei.” 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.181/26.08.2010 rămân nemodificate. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul 

său de drept, DirecŃia Management Economic, DirecŃia Investitii, 

Serviciul Imagine, Cultură Presă si Informatica şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 133 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞT 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor 

tehnico – economici pentru obiectivul de investiŃii 

”Eficientizarea capacităŃii operative a PoliŃiei Locale Sector 1 

prin extinderea ariei de acoperire a sistemului de 

supraveghere video şi dotarea cu echipamente specifice de 

control şi comunicaŃii” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Locale; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei 

publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului şi prevenirea 

criminalităŃii stradale; 

 Având în vedere prevederile art. 23 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 funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 łinând seama de OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În temeiul 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 AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico 

– economici pentru obiectivul de investiŃii „Eficientizarea 

capacităŃii operative a PoliŃiei Locale Sector 1 prin extinderea 

ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video şi dotarea 

cu echipamente specific de control şi comunicaŃii”, conform 

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

 

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

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 134 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞT 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea 

domnişoarei Toader B. Alina-Maria la programul LLP-

ERASMUS, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, 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, al Comisiei de 

studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.829/2002 pentru aprobarea Planului naŃional antisărăcie şi 

promovarea incluziunii sociale, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

 Analizând cererea domnișoarei TOADER B. ALINA-MARIA, 

înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 sub nr.17089/27 05 2011; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.85, alin.(2), lit.”n” 

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

publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 

4.200 lei, domnişoarei TOADER B. ALINA- MARIA, în scopul 

cofinanŃării cheltuielilor necesare transportului şi studiilor, pentru 

Programul LLP-Erasmus, ca măsură de susŃinere a studenŃilor 
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merituoşi din familii cu venituri reduse, în vederea prevenirii 

marginalizării sociale. 

 

 Art.2. Suma de 4.200 lei se acordă din bugetul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

respectând procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenŃă.  

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, domnişoara Toader B. Alina - Maria şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 135 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

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

Maria Ioana, aflat în plasament la Casa de Tip Familial 

“Alexandra”, conform SentinŃei Civile nr. 1053/14.09.2009, 

pronunŃată de către Tribunalul Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în consideraŃie prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată; 

 łinând seama de SentinŃa Civilă nr. 1053/14.09.2009, 

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

de protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial 

,,Alexandra”, pentru copilul Ioan Maria Ioana; 

 Luând în considerare SentinŃa Civilă nr. 887/12.05.2011, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Ioan Maria 

Ioana şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti 

faŃă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă consimŃământul pentru deplasarea în 

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

Ioana, aflat în plasament la Casa de Tip Familial “Alexandra”, 
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conform SentinŃei Civile nr. 1053/14.09.2009, pronunŃată de către 

Tribunalul Bucureşti. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 136 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞT 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru efectuarea 

extracŃiilor dentare a 12 resturi radiculare, din dentiŃia 

temporară sub anestezie, pentru copilul Goga Vlad, protejat 

la Casa de Tip Familial « Buburuza », conform Hotărârii nr. 

264/03.06.2005, emisă de Comisia pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată; 
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 łinând seama de Hotărârea nr. 264/03.06.2005, emisă de 

Comisia pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, prin care s-a instituit 

măsura de protecŃie specială  plasament la Casa de Tip Familial 

,,Buburuza” pentru copilul Goga Vlad ; 

 Luând în considerare SentinŃa Civilă nr. 761/ 28.04.2011, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Goga Vlad 

şi se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de 

minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se eliberează consimŃământul pentru efectuarea 

extracŃiilor dentare a 12 resturi radiculare, din dentiŃia temporară 

sub anestezie, pentru copilul Goga Vlad, aflat în plasament la 

Casa de Tip Familial ,,Buburuza‘’, conform Hotărârii nr. 

264/03.06.2005, emise de Comisia pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1. 
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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.:137 

Data: 28.07.2011 
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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.15/21.07.2011 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. 5/2/10.05.2011, 

7/1/14.06.2011, 2/7/10.05.2011, 5/8/10.05.2011, 8/3/28.06.2011, 

8/4/28.06.2011, 8/1/28.06.2011, 8/2/28.06.2011, 8/5/28.06.2011, 

8/6/28.06.2011,9/4/19.07.2011, 9/12/19.07.2011, 9/9/19.07.2011, 

7/9/14.06.2011, 9/7/19.07.2011, 9/1/19.07.2011, 9/5/19.07.2011, 

9/15/19.07.2011,9/10/19.07.2011,9/20/19.07.2011,9/25/19.07.20

11,9/21/19.07.2011,9/2/19.07.2011, 7/19/14.06.2011 a Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând 

că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 
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 - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB, Avizele Comisiei de 

precoordonare retele PMB ; 

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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 
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administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 23 

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. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 138 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiŃii “Reamenajare, mansardare şi 

refuncŃionalizare imobil situat în Str. Vrancea nr. 9A” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare; 

 Luând în considerare adresa S.C.Grubis Projects S.R.L., 

înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sub nr.23536/21.07.2011; 
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 În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiŃii “Reamenajare, mansardare şi 

refuncŃionalizare imobil situat în Str. Vrancea nr. 9A”, conform 

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

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

DirecŃia Management Economic, DirecŃia InvestiŃii, 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.: 139 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi 

Alternativa”,  derulat în parteneriat de AsociaŃia “Alternativa 

2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

140/2010 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi 

Alternativa”, derulat în parteneriat de AsociaŃia “Alternativa 2003” 

şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de solicitarea AsociaŃiei Alternativa 2003, 

înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi Protecția 

Copilului  Sector 1 sub nr. 22040/08.07.2011; 

 Având în vedere Proiectul ConvenŃiei de Parteneriat ce 

urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi AsociaŃia Alternativa 2003; 

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

şi art.115, alin (1), lit."b" din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 
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publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi 

Alternativa”, derulat în parteneriat de AsociaŃia “Alternativa 2003” 

şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, sens în care se 

va încheia ConvenŃia de Implementare a Proiectului, conform 

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

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia de Implementare a 

Proiectului, menŃionată în cuprinsul art. 1, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

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

AsociaŃia Alternativa 2003, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi  ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 
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General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 140 

Data: 28.07.2011 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 18/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru 

LocuinŃe a terenului situat în Bucureşti, strada Aurului F.N., 

Sector 2 în vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe 

sociale pentru persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 18/2010 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe a 

terenului situat în Bucureşti, strada Aurului F.N., Sector 2 în 

vederea realizării de locuinŃe pentru tineri şi locuinŃe sociale 

pentru persoanele evacuate din locuinŃe retrocedate;  

 Analizând: 



223 

 

        - Raportul de specialitate nr. 37087/08.06.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

       - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

        - Legea nr. 243/2001 pentru aprobarea OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea 

regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinŃe prin 

AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe; 

        - Legea LocuinŃei nr. 114/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

        - Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        -  art. 19 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului României 

nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

146/13.04.2009 privind transmiterea unui teren aparŃinând 



224 

 

domeniului privat al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuinŃe 

sociale; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

18/15.02.2010 se modifică după cum urmează: 

„Art. 3 - Schimbarea destinaŃiei terenului sau 

neînceperea obiectivului propus în termen de 12 luni de la data 

aprobării de finanŃare atrage de drept încetarea dreptului de 

folosinŃă gratuită”. 

 

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

18/15.02.2010 rămân neschimbate. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului vor asigura ducerea 

la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 70 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unei părŃi din terenul situat în Bucureşti, str. 

Maior Vasile Băcilă nr. 28 – 30, sector 2  din administrarea 

Consiliului Local Sector 2 – Bucureşti în administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unei părŃi din  terenul situat în Bucureşti, str. Maior 

Vasile Băcilă nr. 28 – 30, sector 2  din administrarea Consiliului 

Local Sector 2 – Bucureşti în administrarea DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;  

 Analizând: 

         - Nota de Fundamentare nr. 2655/24.06.2011 întocmită de 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
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Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Raportul de Specialitate nr. 41662/29.06.2011 prezentat 

de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;   

       - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

60/17.07.2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
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Sectorului 2 nr. 158/2007 privind transmiterea din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea DirecŃiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a 

unui imobil de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii; 

 În temeiul art. 45 coroborat cu art. 81 alin. (4) precum şi art. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea unei părŃi din terenul în 

suprafaŃă de 3.090,48 m.p., situat în str. Maior Vasile Băcilă nr. 

28 - 30, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 – 

Bucureşti, în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în scopul realizării 

operaŃiunilor de cadastru şi evidenŃă imobiliară pentru imobilul - 

clădire – locuinŃe pentru tineri edificat pe acest teren.  

   (2) Terenul prevăzut la alin. 1 se identifică conform 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

face pe bază de proces verbal, conform anexei nr. 3, încheiat 
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între Consiliul Local Sector 2 - Bucureşti în calitate de predător şi 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2, în calitate de primitor, în termen 

de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

 Art.3. Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va lua măsurile 

necesare înscrierii terenului prevăzut la art. 1 în evidenŃele 

cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
POPP EUGEN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 71 

Bucureşti, 29.07.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

42/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local 

Sector 2 a finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaŃiilor de 

proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe - 

condominii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2008 

privind aprobarea preluării de către Consiliul Local Sector 2 a 

finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaŃiilor de proprietari 

pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe - condominii;  

 Analizând: 

        - Raportul de Specialitate comun nr. 42494/01.07.2011 al 

DirecŃiei Juridice şi DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

        - Raportul de Specialitate comun nr. 42494/01.07.2011 al 

DirecŃiei Juridice şi DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

       - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

       - art. 3 şi art. 6 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 18/2009 privind  

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, astfel 

cum a fost completată prin Legea nr. 5/2010 - pentru completarea 

art. 1 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009; 

       - Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

LocuinŃei nr. 263/17.03.2009, Ministerului FinanŃelor Publice nr. 

540/19.03.2009, precum şi al Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor nr. 23/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009; 
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       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2008 privind 

aprobarea preluării de către Consiliul Local Sector 2 a finanŃării 

cheltuielilor ce revin în sarcina asociaŃiilor de proprietari pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe - condominii; 

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2009 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

42/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local 

Sector 2 a finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaŃiilor de 

proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe - 

condominii;  

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti nr. 42/2008 privind aprobarea preluării de 

către Consiliul Local al Sectorului 2 a finanŃării cheltuielilor ce 

revin în sarcina asociaŃiilor de proprietari pentru reabilitarea 

termică a blocurilor de locuinŃe, aşa cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2009, se modifică 

după cum urmează: 
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- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 1 - Se aprobă preluarea de către Consiliul Local 

al Sectorului 2 a finanŃării cheltuielilor ce revin în sarcina 

asociaŃiilor de proprietari, pentru reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinŃe, precum şi a cheltuielilor aferente spaŃiilor în care îşi 

desfăşoară activitatea serviciile/direcŃiile/instituŃiile publice aflate 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2.” 

- Articolul 2 alin. (1) se revocă. ” 

 

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prin 

direcŃiile de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 
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Hotărârea nr. 72 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atestarea dreptului de administrare al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul 

public al Municipiului Bucureşti în vederea înscrierii în cartea 

funciară şi a realizării de „parcaje supraetajate” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

atestarea dreptului  de administrare al AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti în vederea înscrierii în cartea funciară şi a 

realizării de „parcaje supraetajate”;  

 Analizând:  

       - Raportul de Specialitate nr. 45195/14.07.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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        - Raportul de Specialitate nr. 8083/15.07.2011 al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;  

        - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările:  

       -  Art. 12 alin. (1) – (3) din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

        - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 

2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 

2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2010 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. f) precum 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se atestă dreptul de administrare al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului 

Bucureşti, în vederea înscrierii în cartea funciară şi a realizării de 

„parcaje supraetajate”. 

 (2) Terenurile se identifică conform anexelor nr. 1 

şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre şi cuprind un număr de 16 

poziŃii. 

 (3) Se aprobă realizarea de „parcaje 

supraetajate” finanŃate de la bugetul local al Sectorului 2 sau pe 

baza unui contract de concesiune de lucrări publice prin aplicarea 

procedurii de licitaŃie publică. 

 

 Art.2. (1) Schimbarea destinaŃiei terenurilor fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti atrage de 

drept revocarea prezentei hotărâri.  
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(2) Revocarea se constată prin hotărâre a 

consiliului local la propunerea Primarului Sectorului 2. 

 

 Art.3. Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa de a efectua operaŃiuni 

de înscriere în Cartea Funciară specială conform art. 46 din 

Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. a dreptului 

de administrarea asupra terenurilor din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti prevăzute la art. 1. 

 

 Art.4. (1) Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 să întocmească 

Raportul de evaluare, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini 

incluzând redevenŃa minimă anuală şi modelul Contractului – 

cadru de concesiune de lucrări publice, pentru investiŃiile ce nu se 

vor realiza prin finanŃare de la bugetul local al Sectorului 2 

urmând să fie supuse ulterior aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

(2) InvestiŃiile cu destinaŃia garaje supraetajate 

finanŃate de la bugetului local la Sector 2 se vor realiza în baza 

unor documentaŃii tehnico - economice aprobate de Consiliul 

Local al Sectorului 2. 
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 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorului 

General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

                      (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi 

pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 73 

Bucureşti, 29.07.2011 
 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii convenŃiei de colaborare cu AsociaŃia 

,,HrăniŃi Copiii” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii convenŃiei de colaborare cu AsociaŃia 

,,HrăniŃi Copiii”;  

 Analizând: 

       -  Raportul de Specialitate nr. 43722/07.07.2011 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 43724/07.07.2011 prezentate de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectoruului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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       -  Raportul de Specialitate nr. 47919/26.07.2011 prezentat de 

către DirecŃia RelaŃii Comunitare, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

       - Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 Art.1 Se aprobă încheierea convenŃiei de colaborare între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 şi AsociaŃia ,,HrăniŃi Copiii”, conform anexei ce cuprinde 

un număr de 6 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte doamna Hurjui Isabela, Director 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 să semneze în numele Consiliului Local Sector 

2 convenŃia prevăzută la art. 1. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 74 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi paote fi consultată la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 313 parcaje 

de reşedinŃă” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Amenajare 313  parcaje de 

reşedinŃă”;  

 Analizând: 

        - Raportul de Specialitate nr. 7314/30.06.2011 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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        - Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 04.07.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

       - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 81 

alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi 

devizele generale pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „Amenajare 313 parcaje 

de reşedinŃă” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

anexelor nr. 1 – 3 ce cuprind un număr de 167 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

           (2) Valoarea totală a lucrărilor de „Amenajare 313 

parcaje de reşedinŃă”  este de 1899,21 mii lei  fără  TVA, din 

care C+M  1740,56 mii lei fără TVA. 

 

 Art.2 (1) Lucrările de amenajare parcări de reşedinŃă, 

cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării 

procedurilor de achiziŃii publice. 

        (2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 



248 

 

             (3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa organizării procedurii şi a 

încheierii contractelor de achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

        (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 75 

Bucureşti, 29.07.2011 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. 

CernăuŃi nr. 29A, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local 

Sector 2 în administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în 

vederea realizării unei pieŃe agroalimentare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. CernăuŃi 

nr. 29A, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea realizării 

unei pieŃe agroalimentare;  

 Analizând:  

       - Raportul de Specialitate nr. 42601/01.07.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  
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        - Adresa nr. 1166/30.06.2011 a AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările:  

       - Art. 12 alin. (1) – (3) din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea terenului situat in 

Bucureşti, Str. CernăuŃi, nr. 29A, Sector 2, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, în vederea 

realizării unei pieŃe agroalimentare. 

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

la prezenta hotărâre. 

 

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

face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în calitate de predător şi 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 în calitate de primitor, în termen 

de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

 

 Art.3. Schimbarea destinaŃiei terenului fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti atrage de 

drept revocarea prezentei hotărâri.  

 

 Art.4. Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

va lua măsurile necesare înscrierii bunului imobil prevăzut la art. 

1 în evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului 

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

completările ulterioare. 
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 Art.5. Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să întocmească Raportul de 

evaluare, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini incluzând 

redevenŃa minimă anuală şi modelul Contractului – cadru de 

concesiune, urmând să fie supuse ulterior aprobării Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura aducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

 Art.7. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

         (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 
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Hotărârea nr. 76 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii terenului aparŃinând domeniului 

public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina 

nr. 6A, Sector 2, din administrarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe 

agroalimentare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii terenului aparŃinând domeniului public al 

Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, 

Sector 2, din administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 în vederea realizării unei pieŃe 

agroalimentare;  
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 Analizând:  

       - Raportul de Specialitate nr. 43743/07.07.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

        - Adresa nr. 1186/05.07.2011 a AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

        - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările:  

       - Art. 12 alin. (1) – (3) din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

       - Hotărârea Guvernului României nr. 339 din 29 aprilie 1999 

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din 

administrarea Ministerului SănătăŃii în administrarea Ministerului 

Muncii şi ProtecŃiei Sociale; 

       - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 

2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinŃarea, 

organizarea, reorganizarea sau funcŃionarea unor structuri din 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
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organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale şi a unor 

instituŃii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 

2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 

2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2006  privind 

reorganizarea activităŃii Centrului Pilot de ProtecŃie pentru Copilul 

Victimă a Traficului de FiinŃe Umane “Gavroche” în cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 

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

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

locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea terenului aparŃinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti situat in Bucureşti, 

şos. Colentina, nr. 6A, Sector 2, din administrarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, în vederea 

realizării unei „pieŃe agroalimentare”. 

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

2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                        (3) Se aprobă realizarea „pieŃei agroalimentare” pe 

baza unui contract de concesiune de lucrări publice prin aplicarea 

procedurii de licitaŃie publică. 

 

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

face pe bază de proces verbal încheiat între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în calitate de 

predător şi AdministraŃia PieŃelor Sector 2 în calitate de primitor, 

în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri.  
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 Art.3. (1) Schimbarea destinaŃiei terenului fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti atrage de 

drept revocarea prezentei hotărâri.  

          (2) Revocarea se constată prin hotărâre a 

consiliului local la propunerea Primarului Sectorului 2. 

 

 Art.4. Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

va lua măsurile necesare înscrierii în evidenŃele cadastrale 

conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

dreptului de administrarea asupra bunului imobil prevăzut la art. 

1. 

 

 Art.5. Se împuterniceşte Directorul General al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 să întocmească Raportul de 

evaluare, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini incluzând 

redevenŃa minimă anuală şi modelul Contractului – cadru de 

concesiune de lucrări publice, urmând să fie supuse ulterior 

aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art.6. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 2 şi Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

 Art.7.  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

         (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 77 

Bucureşti, 29.07.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii unui Act AdiŃional la contractul nr. 

12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui Act AdiŃional la contractul nr. 

12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.;  

 Analizând: 

        - Raportul de specialitate nr. 8606/25.07.2011 întocmit de 

către PoliŃia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

        - Raportul de specialitate nr. 47639/26.07.2011 întocmit de 

către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

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

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

         - Legea PoliŃiei Locale nr. 155/2010; 

         - art. 23 alin. (2) lit. a) – c) din anexa nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – 

cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local;  

         - art. 64 coroborat cu art. 72 alin. (7) precum şi art. 97 alin. 

(1) lit. d) din O.U.G. nr 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

         - Hotărârea Guvernului României nr. 147/1992 privind 

blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

vehiculelor sau remorcilor staŃionate neregulamentar pe drumurile 

publice; 

          - OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

Municipiului Bucureşti; 

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 
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Organigramei, Statului de funcŃii si a Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2;  

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 51/2011 privind 

ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea  

vehiculelor/remorcilor staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 2 precum şi pe 

domeniul public şi privat al Sectorului 2; 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea unui Act AdiŃional la Contractul 

de servicii nr. 12391/2007 privind reglementarea activităŃii de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staŃionate 

neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din 

Sectorul 2 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică, 

încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.,  

prin care se prelungeşte  termenul acestuia până la data de 

31.08.2011. 
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 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al PoliŃiei 

Locale Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local Sector 

2, Actul AdiŃional prevăzut la art.1. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al PoliŃiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 78 

Bucureşti, 29.07.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de 

InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta Colegiului 

NaŃional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” 

S.A.  a terenului situat în incinta Colegiului NaŃional „Victor 

Babeş” destinat realizării unei săli de sport;  

 Analizând: 

         - Raportul de Specialitate nr. 47936 din data de 27.07.2011 

al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

        - Nota de Fundamentare nr. 3027 din data de 26.07.2011 

întocmită de către DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

         - Legea  educaŃiei naŃionale nr. 1/2011; 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         - Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea 

Normelor metodologice  pentru derularea Programului "Săli de 

sport" prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." SA; 
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         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2010 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către  Compania 

NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în  incinta 

Colegiului NaŃional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de 

sport; 

 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/2010 

se modifică după cum urmează:  

 Art. I – „Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită a 

imobilului teren în suprafaŃă de 2.400 mp. situat în incinta 
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Colegiului NaŃional Victor Babeş din Bucureşti, Şos. Fundeni nr. 

252 - 254, Sector 2, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.”.  

 

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

Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. a terenului 

situat în incinta Colegiului NaŃional „Victor Babeş” destinat 

realizării unei săli de sport se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ale 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                 (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 79 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 40/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de 

InvestiŃii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale 

nr. 64, destinat realizării unei săli de sport 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 40/2010 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” 

S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale nr. 64, destinat 

realizării unei săli de sport;  

 Analizând: 

         - Raportul de Specialitate nr. 47935 din data de 27.07.2011 

al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

        - Nota de Fundamentare nr. 3026 din data de 26.07.2011 

întocmită de către DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

        - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

         - Legea  educaŃiei naŃionale nr. 1/2011; 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         - Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea 

Normelor metodologice  pentru derularea Programului "Săli de 

sport" prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." SA; 
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         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 40/2010 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania 

NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.  a terenului situat în incinta 

Şcolii Generale nr. 64, destinat realizării unei săli de sport; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

40/2010 se modifică după cum urmează:  

 „Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită a 

imobilului teren în suprafaŃă de 2.400 mp. situat în incinta Şcolii 

Generale nr. 64 din Bucureşti, Bd. Gării Obor nr. 16, Sector 2, 
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potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

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

Sector 2 nr. 40/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. a terenului 

situat în incinta Şcolii Generale nr. 64, destinat realizării unei săli 

de sport se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ale prezentei hotărâri. 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 40/2010 rămân aplicabile. 

 

 Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 80 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2010 privind trecerea 

terenului în suprafaŃă de 3.000 mp. situat în str. Silvia nr. 54, 

Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinŃă 

gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. a unui 

teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului 

în suprafaŃă de 3.000 mp. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din 

domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită către 

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” S.A. a unui teren 

destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar;  
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 Analizând: 

         - Raportul de Specialitate nr. 47934 din data de 27.07.2011 

al DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

         - Nota de Fundamentare nr. 3028 din data de 26.07.2011 

întocmită de către DirecŃia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

         - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;   

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea  educaŃiei naŃionale nr. 1/2011; 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  - OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.” S.A.,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 414/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice  pentru derularea Programului "Bazine de 

înot" prin Compania Nationala de InvestiŃii "C.N.I." S.A, astfel cum 

a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2010; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 41/2010 

privind trecerea terenului în suprafaŃă de 3.000 m.p. situat în str. 

Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în 

folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” 

S.A. a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic 

şcolar; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2010 

privind trecerea terenului în suprafaŃă de 3.000 mp. situat în str. 

Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în 

folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.” 

S.A.  a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic 

şcolar, se modifică după cum urmează: 

 Art. I – „Se aprobă trecerea terenului în suprafaŃă de 3.000 

mp. situat în incinta Şcolii Generale nr. 25 din str. Silvia nr. 54, 

sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, în scopul edificării unui bazin de înot 

didactic şcolar, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre”. 

 

 Art. II.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei  hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                     (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 29.07.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare 

şi FuncŃionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, 

aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, modificată şi 

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

2 nr. 21/2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, aprobate prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 132/2010 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011;  

 Analizând: 
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         - Raportul de specialitate nr. 47808/26.07.2011 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

         - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; 

- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 

accelerarea soluŃionării proceselor; 

       - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă 

Persoane Sector 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 132/2010 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011; 
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       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către 

Consiliul Local Sector 2 a unor atribuŃii privind organigrama, statul 

de funcŃii şi ROF - ul pentru Primăria Sectorului 2; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2010, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

132/2010 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

 Art. I. (1) Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 107/2010 privind Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

şi al DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor Sector 2, serviciu public 

de interes local fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 

şi 2 la prezenta hotărâre.   

(2) Anexele nr. 1 şi 2 conŃin un număr de 14 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, 

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

H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011,  rămân aplicabile.  

 Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

         (2) Anexele se comunică instituŃiile interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 82 

Bucureşti, 29.07.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri 

situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 29.07.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor documentaŃii de urbanism pe terenuri situate în  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Rapoartele de specialitate prezentate de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Rapoartele de informare şi consultare a publicului 

înregistrate sub nr. 42495/01.07.2011 ale Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 

2; 

- Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

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

2011; 

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

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 

31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare 

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 

privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 
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Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi 

aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

de către Consiliul Local Sector 2; 

- art. 32, art. 37 şi art. 56 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată 

şi completată prin O.U.G. nr.7/2011; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

„Rapoartele informării şi consultării publicului” prevăzute în 

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

cuprinzând în total 11 poziŃii. 

           (2) Perioada de valabilitate a documentaŃiilor de 

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

hotărâri. 

           (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în 

anexe reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul la 

construire. 
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 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

                   (2) Anexele se comunică instituŃiilor şi persoanelor 

fizice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

POPP EUGEN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 83 

Bucureşti, 29.07.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 29.07.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 
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Anexa nr. 1 la HCLS 2 nr. 83/2011 

 

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU  

PE TERENURI APARłINÂND DOMENIULUI PRIVAT  

AL PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. Aviz 

C.T.U.A.T. 

Obiectul solicitării Adresa 

solicitării 

SuprafaŃa 

studiată 

(mp) 

0 1 2 3 4 

1 17 CA 2/2 din 

12.04.2011 

Imobil de birouri – 

2S+P+4E 

Str. Viitorului 

nr. 189/Str. 

Radu de la 

AfumaŃi nr. 74 

389,09 

2 32 CA 2/7 din 

12.04.2011 

Imobil de locuit – 

D+P+1E 

Str. Ggeorghe 

łiŃeica nr. 91 

131,00 

3 39 CA 2/30 

din 

12.04.2011 

LocuinŃă 

unifamilială – 

S+P+1E 

Str. Fântânica 

nr. 37F 

413,00 
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4 42 CA 3/1 din 

12.05.2011 

Extindere imobil 

de locuit – 

S+P+3E 

Str. Zalău nr. 2 376,00 

(382,00) 

5 45 CA 4/2 din 

26.05.2011 

Imobil de locuit cu 

servicii la parte – 

P+2E+3Er 

Şos. Dobroieşti 

nr. 96 

185,00 

(194,00) 

6 46 CA 4/3 din 

26.05.2011 

Supraetajare 

imobil de locuit – 

P+2E 

Str. Sinaia nr. 

30 A 

142,50 

(184,33) 

7 47 CA 4/4 din 

26.05.2011 

Imobil de locuit  - 

D+P+2E+M 

Str. Dobriei nr. 

105, lot. 2 

300,49 

8 49 CA 4/6 din 

26.05.2011 

PUD 

reactualizare – 

Ansamblu 

multifuncŃional 

:birouri, locuinŃe, 

spaŃii comerciale 

şi servicii – 

2S+P+5E-7E-14E 

Bd. Dimitrie 

Pompeiu nr. 5-

7 

41745,59 

(41766,00) 

9 50 CA 4/7 din 

26.05.2011 

Imobil de locuit – 

S+P+1E+M 

Str. Tăciunelui 

nr. 1 

200,00 

(204,00) 
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10 51 CA 4/8 din 

26.05.2011 

Acces direct din 

exterior şi 

schimbare 

destinaŃie – 

cabinet medical 

Str. Vatra 

Luminoasaă 

nr. 2-24, bl. 

D6, sc. B, ap. 

48, parte 

- 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

POPP EUGEN 



291 

 

Anexa nr. 2 la HCLS 2 nr. 83/2011 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU  

PE TEREN APARłINÂND DOMENIULUI PRIVAT  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. Aviz 

C.T.U.A.T. 

Obiectul solicitării Adresa 

solicitării 

SuprafaŃa 

studiată 

(mp) 

SuprafaŃa 

concesionată 

(mp) 

0 1 2 3 4 

1 44 CA 4/1 

din 

26.05.2011 

Imobil de 

comerŃ/servicii/depozitare 

– P+2E 

Str. 

Maşina 

de Pâine 

nr. 56 

208,00 

(93,60) 

 

 Imobilul situat în intravilanul Municipiului Bucureşti format din teren liber de 

construcŃii în suprafaŃă totală de 208.0 mp din măsurătorile cadastrale este domeniul 

privat al municipiului din care suprafaŃa de 93,60 mp se va concesiona/închiria în 
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vederea construirii pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 530/40 ,,M,, din 

08.04.2011 

 Autoritatea emitentă îşi declină orice responsabilitate în cazul modificării 

ulterioare a situaŃiei juridice a terenului ca efect al aplicării legilor de retrocedare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

POPP EUGEN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.1114/22.07.2011 al Secretarului 

Sectorului 3; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din O.G. 

nr.35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, modificată şi aprobată de Legea 

nr.673/2002. 

 În baza prevederilor art. 35 din Legea nr.215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. Unic Se alege în funcŃia de preşedinte de şedinŃă d-na 

consilier DINU MARIA MIRELA pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care va conduce şedinŃele consiliului şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                   SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.82 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

PiaŃa Republica pe Şos. Dudeşti Pantelimon X Bdul 

Basarabia, Sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.4898/22.07.2011 al Arhitectului 

Şef; 

 Raportul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 

 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice, 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu “PiaŃa 

Republica” pe Şoseaua Dudeşti Pantelimon x Bulevardul 

Basarabia - pe teren domeniu public al municipiului Bucureşti 

administrat de Consiliul Local al Primăriei Sector 3 - în 

conformitate cu plan reglementări anexat, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de urbanism 

şi nu dă dreptul la construire. 

Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 ani 

de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din cadrul 

Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.83 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice aferente 

obiectivului de investiŃii: ”Amenajare PiaŃa Republica din Bd. 

Basarabia, la intersecŃia cu Şoseaua Dudeşti-Pantelimon, 

Sector 3” 

 

Având în vedere. 

- raportul de specialitate nr. 632/06.07.2011 al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 3; 

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

finanŃe; 

- raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea 

lucrărilor publice, agrement 

- raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

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

privind finanŃele publice locale republicată şi modificată; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico - economică aferentă 

obiectivului de investiŃii” Amenajare PiaŃa Republica din Bd. 

Basarabia, la intersecŃia cu Şoseaua Dudeşti-Pantelimon, sector 

3”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3 şi AdministraŃia PieŃelor Sector 3 vor 

lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri; 

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

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

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.84 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “Parcare subterană – 2 subsoluri, în 

sectorul 3, str LucreŃiu Pătrăşcanu” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

 Având în vedere. 

 - Raportul de specialitate comun nr.4171/29.06.2011 al 

DirecŃiei InvestiŃii şi AchiziŃii, DirecŃiei Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului; 

 - Prevederile art.3. Alin (1), lit i, din OrdonanŃa Guvernului 

nr 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea CGMB nr. 124/2008 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti, 

modificată prin H.C.G.M.B. nr 313/2009 şi de H.C.G.M.B. nr 

61/2009; 
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 - Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-

cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

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

finanŃele publice locale; 

 - raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

 - raportul Comisiei de administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement 

 - raportul Comisiei de administraŃie publica 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, 

republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul 

de investiŃii “Parcare subterană – 2 subsoluri, în sectorul 3, str 

LucreŃiu Pătrăşcanu”, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate, va lua 

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

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

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

3. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                          SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.85 

DIN.28.07.2011  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “Parcări supraterane P+1E (parcare 

simplă + parcare dublă), în sectorul 3, str Câmpia LibertăŃii” 

 

Consiliul Local Sector 3, 

 Având în vedere. 

- Raportul de specialitate comun nr.4172/29.06.2011 al DirecŃiei 

InvestiŃii şi AchiziŃii, DirecŃiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

- Prevederile art.3. Alin (1), lit i, din OrdonanŃa Guvernului nr 

71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea CGMB nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de 

parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti, modificată prin 

H.C.G.M.B. nr 313/2009 şi de H.C.G.M.B. nr 61/2009; 

- Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 
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- Prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

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

finanŃe; 

- Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement 

 - Raportul Comisiei de administraŃie publica 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, 

republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul 

de investiŃii “Parcări supraterane P+1E (parcare simplă + 

parcare dublă), în sectorul 3, str Câmpia LibertăŃii”, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate, va lua 

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

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

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

3. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.86 

DIN.28.07.2011 



308 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 

52/2011 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr.4763/20.07.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 52/2011 privind 

aprobarea Proiectului “Închiderea Centrului de Plasament Sf. 

Nicolae şi dezvoltarea de servicii alternative de tip rezidenŃial”; 

- Ghidul aplicantului pentru Programul de interes naŃional 

“Închiderea instituŃiilor de tip vechi şi înfiinŃarea de centre de 

recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente”, aprobat 

prin Ordinul M.M.F.P.S. nr. 79/2011 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordini publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

 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: 
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Art.1. Se aprobă completarea art. 4 din Hotărârea Consiliului 

Local Sector 3 nr. 52/2011, astfel „La finalizarea proiectului, 

Consiliul Local Sector 3 va efectua demersurile necesare 

înscrierii în domeniul public a imobilelor achiziŃionate prin proiect”. 

Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 52/2011 rămân neschimbate. 

Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

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

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

3. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.87 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenŃei nominale a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.4764/20.07.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 85 şi 87 din Legea nr. 448/2006 (*R) privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- Prevederile H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei 

privind organizarea şi funcŃionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

- Avizul Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale nr. 

DGPPH/6957/25.05.2011; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordini 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 
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 În temeiul art. 46 alin. 1 şi art. 95 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Sector 3, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Activitatea de secretariat a Comisiei va fi asigurată de 3 

secretari ce urmează a fi nominalizaŃi prin dispoziŃie a Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 3. 

Art.3. Membrii Comisiei, cu excepŃia preşedintelui, au dreptul la o 

indemnizaŃie de şedinŃă în cuantum brut de 1% din indemnizaŃia 

Primarului sectorului 3. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezenŃei se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local Sector 3 nr. 182/25.11.2010. 

Art.5. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 va asigura aducerea 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. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.88 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 

3, în vederea continuării lucrărilor de pictură pentru Biserica 

SfinŃii Doctori Cosma şi Damian - capela Spitalului Dr. Victor 

Babeş, cu sediul în Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Sector 3, 

Bucureşti 

 

Consiliul Local Sector 3, 

 Având în vedere: 

• Raportul de specialitate nr.4902/22.07.2011, al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport, 

• Cererea Bisericii SfinŃii Doctori Cosma şi Damian, 

înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 3730/09.06.2011 

• OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată 

prin Legea nr. 125/2002,  

• Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 82/2001, privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând 
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cultelor religioase recunoscute din România, art.1, punctul 4, alin 

(2) 

• Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001, 

• Hotărârea Guvernului nr. 313/2006, privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare ale OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2, litera b şi articolul 5,  

• Hotărârea Guvernului nr. 1265/2010, privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare ale OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82/2001, 

• Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe  

• Raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret 

• Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordini publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. s 

din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

completată şi modificată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei în vederea 

finalizării lucrărilor de pictură pentru Biserica SfinŃii Doctori 

Cosma şi Damian - capela Spitalului Dr. Victor Babeş, cu sediul 

în Şos. Mihai Bravu, nr. 281, Sector 3, Bucureşti 

Art. 2 DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi DirecŃia 

ÎnvăŃământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                    SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.89 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinŃarea prin reorganizare a DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 3 

 

Având în vedere: 

� Expunerea de motive nr.4887/21.07.2011 a Primarului 

Sectorului 3;  

� Raportul de specialitate nr.2435/28.06.2011 al PoliŃiei 

Locale Sector 3; 

� Avizului nr.895654/14.07.2011 al AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici;  

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

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

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei 

locale; 

� Prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

� Prevederile Legii nr.188/1999 (r2), privind Statutul 

funcŃionarilor publici cu modificările şi competările ulterioare; 

� Prevederile Legii nr.53/2003 (r1) privind Codul Muncii al 

României; 

� H.C.L.Sector 3 nr.23/31.03.2011; 
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� Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordini publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

h), j), l) şi alin. (4) din Legea nr.215/2001 republicată, privind 

AdministraŃia Publică Locală, cu modificările şi competările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Începând cu data 01.08.2011, PoliŃia Locală Sector 3 se 

reorganizează în DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 3, ca 

instituŃie publică de interes local cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Consiliului Local Sector 3, prin preluarea unor 

structuri din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3. 

Art.2. Cu aceeaşi dată se aprobă organigrama, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale 

de PoliŃie Locală Sector 3, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Începând cu data de 01.08.2011, personalul 

compartimentelor Control Comercial, Disciplina în ConstrucŃii şi 

Autorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 3 va fi preluat de către DirecŃia Generală de PoliŃie 

Locală Sector 3 în conformitate cu prevederile legale. 

Art.4. Sediul DirecŃiei Generale de PoliŃie Locală Sectort 3 se 

stabileşte în Bucureşti, str. LucreŃiu Pătrăşcanu nr. 3, Clădirea 
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C13, Sector 3, în baza contractului de comodat pentru o perioadă 

de 5 ani. 

Art.5. FinanŃarea cheltuielilor legate de activitatea DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 3 va fi asigurată din resurse 

proprii şi subvenŃii de la bugetul local al Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti.  

Art.6. Primăria Sector 3 prin compartimentele de specialitate şi 

DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 3 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

H.C.L.Sector 3 nr.23/31.03.2011. 

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

 

PREȘȘȘȘEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.90 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte 

de management pentru Casa de Cultură Sector 3 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4899/22.07.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 4900/22.07.2011 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

- Prevederile OUG nr. 189/2008, privind managementul 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 1301/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 

de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-

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

activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru 

contractele de management; 

- Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinŃarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităŃii aşezămintelor culturale; 
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- HCGMB nr. 127/1996, privind descentralizarea unor 

atribuŃii către Consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordini publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor. 

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

din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă condiŃiile de participare la concursul de proiecte 

de management pentru Casa de Cultură a Sectorului 3, conform 

anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Se aprobă modelul-cadru al caietului de obiective, întocmit 

în vederea organizării concursului de proiecte de management 

pentru Casa de Cultură a Sectorului 3, conform anexei 2 ce face 

parte integrantă din prezenta. 

Art.3. Se împuterniceşte Primăria Sectorului 3 să elaboreze 

Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a Concursului 

de proiectului de management pentru Casa de Cultură a 
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Sectorului 3, precum şi desemnarea ComponenŃei comisiei de 

concurs şi a celei de soluŃionare a contestaŃiilor. 

Art.4. Până la ocuparea postului de manager, conducerea 

interimară a Casei de Cultură Sector 3 va fi asigurată de dl. 

Mircea Bodolan. 

Art.5. Casa de Cultură a Sectorului 3 şi serviciile de specialitate 

din cadrul primăriei Sectorului 3 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.91 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuŃiei bugetare pe semestrul I - 2011 

 

Având în vedere: 

� Raportul nr.4795/20.07.2011 privind execuŃia bugetară pe 

semestrul I – 2011; 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe  

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin.12 şi 13 din 

Legea nr. 273/2006 

 Privind finanŃele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 (4) lit, a”, art.63 (4) lit., b”, 

art.81 alin. (2) lit., d’’, din Legea nr.215/2001 privind AdministraŃia 

Publică Locală, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă execuŃia bugetelor prevăzute la art.1 alin. (2) din 

Legea nr.273/2006, pentru semestrul I - 2011, întocmite pe cele 
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două secŃiuni, conform anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data afişării 

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

3.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                     SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.92 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Gura Arieşului nr. 42-58-lot 1, sector 3 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.4995/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “hala depozitare (servicii) şi clădire birouri P+1E~2E” 

pe Drumul Gura Arieşului nr.42-58- lot 1, pe un teren în suprafaŃă 

de 2865,00 m.p., proprietate persoane fizice/juridice în 

conformitate cu plan reglementări anexat parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                       SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.93 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada VoroneŃ nr. 7A, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 4996/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃe şi servicii P+2E+M” pe Strada VoroneŃ nr.7A, 

pe un teren în suprafaŃă de 181,58m.P., proprietate persoane 

fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări anexat parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                    SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.94 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada Postăvarul nr. 102, sector 3 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 4997/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “spaŃiu comercial- alimentaŃie publica P+2E” pe Strada 

Postăvarul nr.102, pe un teren în suprafaŃă de 488,00 m.p, 

proprietate persoane fizice/juridice în conformitate cu plan 

reglementări anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.95 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Lunca CetăŃii nr. 64B, sector 3 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 4998/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “spaŃiu administrare şi întreŃinere P+M” pe Drumul 

Lunca CetăŃii nr.64B, pe un teren în suprafaŃă de 556,00 m.p., 

proprietate persoane fizice/juridice în conformitate cu plan 

reglementări anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art. 5 Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile din cadrul Primăriei 

sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                     SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.96 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Lunca CetăŃii nr. 98, sector 3 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 4999/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “spaŃiu administrare şi întreŃinere P+2E” pe Drumul 

Lunca CetăŃii nr.98, pe un teren în suprafaŃă de 1500,00 m.p., 

proprietate persoane fizice/juridice în conformitate cu plan 

reglementări anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                   SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 97 

DIN 28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada Calea Vitan nr. 271 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5000/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “servicii, spălătorie auto şi spaŃiu comercial Parter, 

P+1E” pe Calea Vitan nr.271, pe un teren în suprafaŃă de 632,00 

m.p., proprietate persoane fizice/juridice în conformitate cu plan 

reglementări anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

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

4, sector 3. 

 

PREȘȘȘȘEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.98 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Bulevardul Theodor Pallady nr. 51 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 5001/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “reconfigurare sistem rutier” pe Bulevardul Theodor 

Pallady în dreptul imobilului cu nr 51, pe un teren în suprafaŃă de 

2450,00 m.p., domeniu public în conformitate cu plan 

reglementări anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.99 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada Negostina nr. 61, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.5002/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “extindere locuinŃa P+1E” pe Strada Negostina nr.61, 

pe un teren în suprafaŃă de 203,00 m.p., proprietate persoane 

fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări anexat parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                     SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.100 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

PiaŃa Titan 1 

pe Bdul Nicolae Grigorescu nr. 51A, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.5003/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“PiaŃa Titan 1” pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 51A - pe 

teren domeniu public al municipiului Bucureşti administrat de 

Consiliul Local al Primăriei Sector 3 - în conformitate cu plan 

reglementări anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.101 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada BurniŃei nr. 60-62, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.5004/26.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃe P+2E” pe Strada BurniŃei nr.60-62, pe un 

teren în suprafaŃă de 494,00 m.p., proprietate persoane 

fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări anexat parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                    SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.102 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, lot 3, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 5022/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃa P+1E-2E” pe Drumul Lunca Prutului nr.2-18 

lot3, pe un teren în suprafaŃă de 400,36 m.p., proprietate 

persoane fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări 

anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                       SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.103 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada Drumeagului nr. 75, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr 5023/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃa P+1E-2E” pe Strada Drumeagului nr.75, pe un 

teren în suprafaŃă de 652,00 m.p., proprietate persoane 

fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări anexat parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                       SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 104 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Reabilitare Club Sportiv Olimpia 

pe Calea Vitan nr. 176-204, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5029/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“reabilitare Club Sportiv Olimpia” pe Calea Vitan nr. 176-204- pe 

un teren proprietate de stat - în conformitate cu plan reglementări 

anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 

 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
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 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.105 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Lunca Priporului nr. 26-32, lot 3/1, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5024/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃe P+1E-2E” pe Drumul Lunca Priporului nr.26-

32, lot3/1, pe un teren în suprafaŃă de 425,00 m.p., proprietate 

persoane fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări 

anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                          SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.106 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Strada Prevederii nr. 24, bloc G4-G5, sc. B, Parter, Apt.39, 

sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5025/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “extindere balcon parter” pe Strada Prevederii nr.24, 

bloc G4-G5, scara B, parter, apt. 39, pe un teren în suprafaŃă de 

10,5 m. p, proprietate persoane fizice/juridice în conformitate cu 

plan reglementări anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                          SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.107 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Lunca Bisericii nr. 30, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5026/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃe P+1E, P+2E-” pe Drumul Lunca Bisericii 

nr.30, pe un teren în suprafaŃă de 1000,00 m.p., proprietate 

persoane fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări 

anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                       SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.108 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Drumul Gura Putnei nr. 24, sector 3 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 5027/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU “locuinŃa P+1E+M, P+2E-” pe Drumul Gura Putnei 

nr.24, pe un teren în suprafaŃă de 367,00 m.p., proprietate 

persoane fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări 

anexat parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.109 

DIN.28.07.2011 
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Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Pe Calea Dudeşti nr. 150-152, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr.5028/27.07.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 

łinând seama de prevederile: 

 Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

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

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

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

nr.324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“comerŃ, servicii, parcare” pe Calea Dudeşti nr. 150-152- pe un 

teren domeniu privat al municipiului Bucureşti în conformitate cu 

plan reglementări anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art.4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 2 

ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 

 Art.5. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃiile specializate din 

cadrul Primăriei sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 
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 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, 

DINU MARIA MIRELA 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                      SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.110 

DIN.28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unor terenuri din administrarea DirecŃiei 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sector 4 şi Raportul de Specialitate al directorului DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 nr. 3860/04.07.2011. 

 În temeiul O.G. 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 prevederile cuprinse în art. 45 alin. 3 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: 
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 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea DirecŃiei 

de Administrare a PieŃelor Sector 4 în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 4 a următoarelor terenurilor situate în: 

 ▪ Str. Straja F.N. în suprafaŃă de 1600 m.p.identificat 

conform planului de situaŃie scara 1:500 (anexa nr.1), 

 ▪ Str. Constantin Rădulescu Motru intersecŃie cu str. 

Piscului, în suprafaŃă de 2174 m.p identificat conform planului de 

situaŃie scara 1:500 (anexa nr.2)  

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

prezenta hotărâre. 

 Art.3.Primarul Sectorului 4, 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 07.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 97/07.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16, Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.18.27 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna iunie 2011, în baza 

Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 şi Referatul nr. P.9.2./1679/01.07.2011 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală – Compartimentul RelaŃii cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru 
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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: 25.06.2011, 

conform Anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităŃilor 

profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea 

de administrare a imobilelor la asociaŃiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează 

pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul 

României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage 

de către autoritatea administraŃiei publice locale care l-a eliberat, 

dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei 

activitat. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia RelaŃii 

cu Comunitatea Locală prin Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile 
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de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 07.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 98/07.07.2011 
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Anexă l 

la HCLS4 nr. 98/07.07.2011 

 

LISTA 

Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susŃinerii examenului din:25.06.2011 

 

Nr. Nume Seria Certificat 

Crt. Prenume Atest. Nr. Data 

1 AVRAMESCU COSTINELA 38 0.778 25.06.2011 

2 CONSTANTIN VLADIMIR 38 0.779 25.06.2011 

3 GAGIU MIHAI ADRIAN 38 0.780 25.06.2011 

4 GAGIU MIHAI OVIDIU 38 0.781 25.06.2011 

5 GEOGESCU CEZAR 38 0.782 25.06.2011 

6 GHEORGHE VALENTIN 38 0.783 25.06.2011 

7 GHEORGHIU MIRCEA 38 0.784 25.06.2011 

8 GRUIANU ALEXANDRINA 38 0.785 25.06.2011 

9 MANEA ELENA 38 0.786 25.06.2011 

10 MĂRGĂRIT MARIA 38 0.787 25.06.2011 

11 MELEI ALINA 38 0.788 25.06.2011 

12 NEGULICI CRISTIANA 38 0.789 25.06.2011 

13 OPREA CONSTANTIN 38 0.790 25.06.2011 

14 PRANDEA CRISTIAN 38 0.791 25.06.2011 

15 SAMOSCHI MIHAELA 38 0.792 25.06.2011 
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16 SÎRBU IULIAN 38 0.793 25.06.2011 

17 ŞERBAN CARMEN 38 0.794 25.06.2011 

18 TĂNASE BEATRICE 38 0.795 25.06.2011 

19 TAVÂRLAU MARIA 38 0.796 25.06.2011 

20 VLASCU FLORIAN 38 0.797 25.06.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

unele obiective de investiŃii derulate de Administrarea 

Liceelor, Şcolilor şi GrădiniŃelor Sector 4. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de referatul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 nr. 3571 / 04.07.2011; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4; 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Începând cu data prezentei, se aprobă indicatorii 

tehnico-economici la faza de Studiu de Fezabilitate, cu devizele 

generale ale investiŃiilor întocmite de proiectant, privind execuŃia 

lucrărilor de Reabilitare termică a grădiniŃelor din sector 4, 

Consolidare şi reabilitare termică GrădiniŃa nr.166 corp B, 

Extindere şi modernizare GrădiniŃa nr.28, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, AdministraŃia Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4 şi DirecŃia Economică vor aduce 

la indeplinirea prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 07.07.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 99/07.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanŃi 

pentru autovehiculele B-34-ADP , B-07-GUO şi B-052026 

aflate în dotarea AdministraŃiei Domeniului Public Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 ; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 Bucureşti 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 1124/ 

27.06.2011 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; 

 Văzând prevederile OUG nr.55/2010, aprobată prin Legea 

nr.33/2011;  
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru 

autoturismul cu număr de înmatriculare B-34-ADP în cantitate de 

200 litri motorină. 

 Art.2.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru 

autoutilitara cu număr de înmatriculare B-07-GUO în cantitate de 

250 litri motorină. 

 Art.3.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru 

autoutilitara cu număr de înmatriculare B-052026 în cantitate de 

250 litri motorină. 

 Art.4.Prevederile de la art.1-3 din prezenta, vor intra în 

vigoare după încetarea aplicării dispoziŃiilor cuprinse în OUG 

nr.55/2010, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice. 

 Art.5.Secretarul sectorului 4, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -

Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 07.07.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 100/07.07.2011 
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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 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând: 

 - Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al 

sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 / 1 / 2555 / 07.07.2011 al 

DirecŃiei Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4; 

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

273/2006, privind finanŃele publice locale şi a modificărilor 

ulterioare; 

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

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

republicată: 
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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 502.105,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1, 

 

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

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

la partea de cheltuieli, conform anexelor: 

 

- Anexa 1.1 –  capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la 

venituri şi cheltuieli; 

- Anexa 1.2 – capitol bugetar 51.02 – AutorităŃi publice;   

- Anexa 1.3 – capitol bugetar 65.02 – ASLG; 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 67.02 – Cultură recreere şi 

religie; 

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică; 

 

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

51.02.01.03P conform anexei 1.2.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
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 Art. 4. Se aproba bugetul A.S.L.G. – capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform  anexelor: 

1.3, din care:  

• Anexa nr. 1.3.1 – cap 65.02.03 - Centralizator 

• Anexa nr. 1.3.1.1 – cap 65.02.03.01 ASLG 1  

• Anexa nr. 1.3.1.2 – cap 65.02.03.02 ASLG 2  

• Anexa nr. 1.3.1.3 – cap 65.02.03 US 1 UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.3.2 – cap 65.02.04 - Centralizator 

• Anexa nr. 1.3.2.1 – cap 65.02.04.02 ASLG 2  

 

 Art 5. Se aprobă bugetul Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03P ÎntreŃinere grădini publice, conform anexei: 1.4.1; 

1.4.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 6. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 70.02.03.30 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei: 1.5,1; 

1.5.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă Listele de investiŃii aferente bugetului 

propriu al Sectorului 4, precum şi pentru unităŃile aflate în 

subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre: 
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- anexa nr. 2. Lista de investiŃii a Sectorului 4 în valoare de 

77.298,56 mii lei; 

- anexa nr. 3. Lista de InvestiŃi a A.S.L.G. Sector 4 în valoare 

de 16.106,06 mii lei; 

 

 Art. 8. Se aprobă anexele: 

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

subcapitole pe anul 2011; 

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

subcapitole şi paragrafe pe anul 2011; 

 

 Art. 9. Se aprobă contul de execuŃie bugetară aferent 

trimestrului II al anului 2011, conform: 

� anexei nr 6 - Cont de execuŃie bugetară – Venituri 

� anexei nr 7 - Cont de execuŃie bugetară – Cheltuieli. 

 

 Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

instituŃiile publice implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local, Documente – Electoral.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 07.07.2011. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 101/07.07.2011 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 
SUMAR 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuŃie  

pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei Economice. 

 În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul al II-lea al 

anului 2011, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

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

publice şi activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii pe 

trimestrul al II-lea al anului 2011, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

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

şi activităŃilor publice finanŃate integral din venituri proprii pe 

trimestrul al II-lea al anului 2011, conform Anexelor  nr. 5 şi 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuŃie al bugetului 

împrumuturilor externe şi interne pe trimestrul al II-lea al anului 

2011, conform Anexei  nr. 7. 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuŃie al fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul al II-lea al anului 2011, conform 

Anexelor nr. 8 şi 9. 

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

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 102 

Data: 14.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a proiectului 

“Extindere, Reabilitare parŃială, Modernizare, Recompartimentare 

şi Echipare «Centrul Social MultifuncŃional Pinochio», 

componentă activă a noilor politici de asistenŃă socială 

interdisciplinară” a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate al Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului preşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 559/22.10.2008 privind 
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aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru 

centrele rezidenŃiale, centrele de zi şi locuinŃele protejate 

pentru persoane adulte cu handicap; 

-   OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 

-    Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind 

cadrul instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 

din 13 mai 2008; 

-    OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 

2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-   Ghidul solicitantului - Programul OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenŃie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii   serviciilor sociale; 

-    H.C.L.S. 6 nr. 81/31.05.2011 privind aprobarea cofinanŃării 

proiectului “Extindere, Reabilitare parŃială, Modernizare, 
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Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social 

MultifuncŃional Pinochio», componentă activă a noilor politici 

de asistenŃă socială interdisciplinară” a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, Bucureşti. 

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i) precum şi art. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

proiectului “Extindere, Reabilitare parŃială, Modernizare, 

Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social MultifuncŃional 

Pinochio», componentă activă a noilor politici de asistenŃă 

socială”, iniŃiat de D.G.A.S.P.C. Sector 6, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi D.G.A.S.P.C. Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 103 

Data: 14.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de FuncŃii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând adresa InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr. 14168/11.07.2011; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor cuprinse la 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 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6, conform Anexei nr. 1 şi Statul de funcŃii al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, conform 

Anexei nr. 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Prin grija DirecŃiei Managementul Resurselor 

Umane, conducătorii departamentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6, vor modifica şi actualiza 

fişele de post, acolo unde se impune. 

 Art. 3. În exercitarea atribuŃiilor, în funcŃie de cerinŃele şi 

bunul mers al instituŃiei, Primarul Sectorului 6 este împuternicit să 

facă modificări, detaşări ori permutări de posturi în cadrul şi între 

compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6 şi între instituŃiile publice din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6, cu respectarea numărului total de posturi 

aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 4. În termen de 60 zile de la adoptarea prezentei, 

Primarul Sectorului 6 va lua măsurile ce se impun, în vederea 

modificării şi actualizării Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

6, conform noii organigrame aprobate. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Managementul 

Resurselor Umane şi aparatul de specialitate al Primarului 
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Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 104 

Data: 14.07.2011
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ANEXA NR. 2 

                                                                     la H.C.L.S. 6 nr. 104/14.07.2011 

STAT FUNCłII 

I. FuncŃii publice de conducere 

Secretar 1 

Arhitect Şef 1 

Director Executiv 7 

Director Executiv Adjunct - 

Şef Serviciu 15 

Şef Birou 3 

Total funcŃii publice de conducere                         27 
 

II. FuncŃii publice de execuŃie 

Auditor Superior 4 

Principal - 

 

Consilier / Inspector / 

Expert / Consilier juridic 

Superior 69 

Principal 42 

Asistent 36 

Debutant - 

Referent Specialitate Superior 3 

 

Referent 

Superior 23 

Principal 6 

Asistent 8 

Debutant - 
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Total funcŃii publice de execuŃie                                           191 

 

Administrator public 1 

 

III. FuncŃii contractuale 

Şef Serviciu  1 

Consilier / Inspector  

sp/ Referent sp 

IA 2 

I 4 

II 3 

Referent / Inspector IA - 

I - 

II 3 

Muncitor I 1 

II - 

IV 1 

VI - 

Arhivar I - 

Curier I - 

Şofer - 4 

Total funcŃii contractuale                                                   20 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind 

aprobarea cofinanŃării proiectului Modernizare urbanistică 

complexă şi asigurarea siguranŃei publice 

(Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 În conformitate cu: 

� H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale; 

� O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare;  

� Ordinul Ministerului FinanŃelor Publice nr. 2548/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 
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 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

� Ghidul solicitantului – Programul OperaŃional Regional - 

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere Domeniul de intervenŃie 1.1 – Planuri integrate 

de dezvoltare urbană; 

� Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului nr. 1360/2011 şi al Ministerului FinanŃelor Publice  nr. 

1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul 

Programului operaŃional regional 2007-2013.  

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) precum şi art. 

81 alin. (2) lit. d) şi i) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se înlocuieşte Anexa nr. 1 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 50/2009 privind aprobarea 

cofinanŃării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi 
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asigurarea siguranŃei publice (Drumul Taberei, Militari) din 

Sectorul 6, Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Anexa 1.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 50/2009, se înlocuieşte cu anexa 1.1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Restul prevederilor la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 50/2009 rămân neschimbate. 

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

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 105 

Data: 14.07.2011 
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ANEXA NR. 1 la H.C.L.S. 6 nr. 105/14.07.2011 

Anexa 1 – Lista proiectelor individuale (la PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ) 
Nr. 

Crt. 
Denumire proiect 

Solicitant1 Obiectiv 

şi 
activităŃi 

propuse 

Perioada de 

implementare 

Buget proiect 

Anul 
începerii 

Anul 
finalizării 

Valoare 
nerambursabilă 

solicitată 
(VNS)2 

 

ContribuŃie 
proprie costuri 

eligibile 

(CPCE)3 

(lei) 

Costuri 
neeligibile 

(CN)4 

(lei) 

Total 

(lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7) 

+(8)+(9) 

1 

MODERNIZARE 

URBANISTICĂ: 

SPAłII VERZI ÎN 
CARTIERUL MILITARI 

ZONA 1 

PS6  2011 2012 21.481.915,47 438.406,44 5.260.877,26 27.181.199,16 
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2 MODERNIZARE 
URBANISTICĂ: 

STRĂZI, TROTUARE, 
PARCĂRI ÎN CARTIERUL 

MILITARI ZONA 1 

PS6  2011 2012 23.291.552,75 475.337,81 8.103.142,64 31.870.033,20 

3 MODERNIZARE 
URBANISTICĂ: SPAłII 
VERZI ÎN CARTIERUL 

DRUMUL TABEREI 

ZONA 1 

PS6  2011 2012 27.421.092,99 559.614,14 6.805.407,03 34.786.114,17 

4 MODERNIZARE 
URBANISTICĂ: 

STRĂZI, TROTUARE, 

PARCĂRI ÎN CARTIERUL 
DRUMUL TABEREI 

ZONA 1 

PS6  2011 2012 22.132.354,30 451.680,70 7.486.275 30.070.310 

5 ASIGURAREA SIGURANłEI 
PUBLICE CARTIERUL 
DRUMUL TABEREI ŞI 

MILITARI 

PS6  2011 2012 2.815.905,34 57.467,46 773.554 3.646.926,80 

Sub – total 1 (buget proiecte)     

 Costuri implementare Plan integrat5     
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TOTAL 97.142.820,85 1.982.506,55 28.429.255,93 127.554.583,33 

1InformaŃiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv la 

secŃiunea 1 – informaŃii privind solicitantul 

2Valorile incluse  în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv 

3Valorile incluse  în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv 

4Valorile incluse  în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv 

5Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa de 

management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare1 a Programului OperaŃional Regional, 

trebuind să fie asigurate de către promotorul/promotorii PIDU 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai Sorin Dina
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ANEXA NR. 1.1 
la H.C.L.S. 6 nr. 105/14.07.2011 

 

Anexa 1.1 Modernizare urbanistică: spaŃii verzi în Cartierul Militari Zona 1 

 

4. FINANłAREA PROIECTULUI 
4.1. Bugetul proiectului 

 

Nr.crt Denumirea capitolelor 
şi subcapitolelor 

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL 
(RON) TVA 

-1 -2 -3 -4 (5)=(3)+(4) -6 

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziŃia şi amenajarea terenului 

1.1 AchiziŃia terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 
Amenajări pentru 
protecŃia mediului 0.00 181,077.92 181,077.92 43,458.70

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 181,077.92 181,077.92 43,458.70

2 Cap.2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

2.1 

Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităŃilor 
necesare obiectivului 0.00   0.00 0.00

  TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 0.00 89,710.22 89,710.22 21,530.45

3.2 
ObŃinerea de avize, 
acorduri şi autorizaŃii 0.00 20,200.00 20,200.00 4,848.00

3.3 Proiectare şi inginerie 0.00 705,750.00 705,750.00 169,380.00

3.4 ConsultanŃă 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 AsistenŃă tehnică 0.00 227,050.00 227,050.00 54,492.00

  TOTAL CAPITOL 3 0.00 1,042,710.22 1,042,710.22 250,250.45

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1 ConstrucŃii şi instalaŃii 0.00 16,857,936.54 16,857,936.54 4,045,904.77

4.2 Dotări de specialitate 0.00 1,359,293.98 1,359,293.98 326,230.56

  TOTAL CAPITOL 4 0.00 18,217,230.52 18,217,230.52 4,372,135.33

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de şantier 

5.1 
Organizarea de 
şantier 0.00 1,141,750.23 1,141,750.23 274,020.06

5.1.1 

ConstrucŃii şi instalaŃii 
aferente organizării 
de şantier 0.00 1,097,640.89 1,097,640.89 263,433.81

5.1.2 
Cheltuieli conexe 
organizării de şantier 0.00 44,109.34 44,109.34 10,586.24

5.2 Cote legale   344,052.08 344,052.08 82,572.50

  TOTAL CAPITOL 5 0.00 1,485,802.31 1,485,802.31 356,592.56

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
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6.1 
Diverse şi 
neprevăzute   972,050.93 972,050.93 233,292.22

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 972,050.93 972,050.93 233,292.22

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate 

7.1 Audit         

7.2 
Informare şi 
publicitate   21,450.00 21,450.00 5,148.00

  TOTAL CAPITOL 7 0.00 21,450.00 21,450.00 5,148.00

8 Cap.8 – Alte cheltuieli neeligibile 

8.1 
Alte cheltuieli 
neeligibile        

  TOTAL CAPITOL 8 0.00 0.00 0.00 0.00

  TOTAL GENERAL 0.00 21,920,321.90 21,920,321.90 5,260,877.26
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 4.2 SURSE DE FINANłARE A PROIECTULUI  

 

Nr. crt. Surse de finanŃare 

Valoare 

(RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 27,181,199.16 

I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00 

I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 
21,920,321.90 

I.c. TVA 5,260,877.26 

II. ContribuŃia proprie în proiect, din care: 5,699,283.70 

II.a. ContribuŃia solicitantului la cheltuielile eligibile 438,406.44 

II.b. ContribuŃia solicitantului la cheltuielile neeligibile 0.00 

II.c. AutofinanŃarea proiectului 0 

II.d. TVA  5,260,877.26 

III. AsistenŃă financiară nerambursabilă solicitată 21,481,915.46 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Mihai Sorin Dina 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Compartimentului 

Patrimoniu;  

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului nr. 166/216/2007 al Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Dezvoltării 



422 

 

Regionale şi Turismului privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.  1. Se aprobă lista nominală, prevăzută în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia de analiză a cererilor de 

acordare a subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de 

locuinŃe conform O.U.G. nr. 51/2006, Compartimentul Patrimoniu 

şi DirecŃia Economică.  
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

              

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

 

 

 

 

Nr.: 106 

Data: 28.07.2011 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea AdministraŃiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 să administreze Parcul Crângaşi  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 126/30.06.2011 privind 

aprobarea trecerii Parcului Crângaşi din administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 
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- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaŃiilor verzi din intravilanul 

localităŃilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte AdministraŃia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să administreze Parcul Crângaşi 

cu respectarea prevederilor hotărârii C.G.M.B. nr. 126/30.06.2011 

privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 107 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea 

Frasinului nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 413 m.p.,proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Intrarea Frasinului nr. 5”,  Sector 6 precum şi Raportul 

de informare şi consultare a publicului; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 40962/1/7;31/01/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului în eleborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Frasinului nr. 5”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 413 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 108 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

Moineşti nr. 48”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 150 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Strada Moineşti nr. 48”,  Sector 6 precum şi Raportul de 

informare şi consultare a publicului; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 24305/1/6;31/01/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului in eleborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Moineşti nr. 48”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 150 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 109 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada 

MurguŃa nr. 55”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 296 m.p., 

proprietate particulară persoane fizice 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Strada MurguŃa nr. 55  ”,  Sector 6 precum şi Raportul 

de informare şi consultare a publicului; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 7481/1/8;31/01/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/200 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

MurguŃa nr. 55”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare 

locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 296 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 110 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Negel 

Gheorghe nr. 69”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi 

mansardare, pe un teren în suprafaŃă de 207,68 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Strada Negel Gheorghe nr. 69”,  Sector 6 precum şi 

Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 42913/1/3;31/01/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Strada 

Negel Gheorghe nr. 69”, Sector 6, pentru consolidare, extindere 

şi mansardare, pe un teren în suprafaŃă de 207,68 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2)Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 111 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Floare 

Galbenă nr. 1”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcŃiunea de 

locuinŃă şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 1210,21 mp., 

proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Intrare Floare Galbenă nr. 1”,  Sector 6 precum şi 

Raportul de informare şi consultare a publicului; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 19679/1/15;31/01/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului în eleborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrare 

Floare Galbenă nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu 

funcŃiunea de locuinŃă şi servicii, pe un teren în suprafaŃă de 

1210,21 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 112 

Data: 28.07.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Cricovului nr. 116-120”,  Sector 6, pentru construire locuinŃe, pe 

un teren în suprafaŃă de 2550 m.p., proprietate privată  

persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Drum Valea Cricovului nr. 116-120”,  Sector 6 precum 

şi Raportul de informare şi consultare a publicului; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 32027/1/5;31/01/2011 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 42/2011 privind 

Regulamentul local de implicare a publicului în eleborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Valea Cricovului nr. 116-120”, Sector 6, pentru construire 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 2550 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Mihai Sorin Dina 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 113 

Data: 28.07.2011 
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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 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de realizare 

de noi branşamente apă şi/sau racorduri canal 

 

În conformitate cu prevederile HCGMB nr. 339/2009 privind 

aprobarea statutului, organigramei, statului de funcŃii şi 

regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AutorităŃii 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice; 

În temeiul DispoziŃiei Primarului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 167/2011 privind numirea Domnului Adrian Cristea în funcŃia 

de Director al AMRSP; 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de realizare de 

noi branşamente apă şi/sau racorduri canal, transmis la 

AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.35377/05.07.2011; 

łinând seama de informaŃiile şi copiile documentelor obŃinute în 

urma verificărilor efectuate de reprezentatul AMRSP în perioada 

12 ÷ 20.07.2011 în locaŃiile SC Apa Nova Bucureşti SA; 

Având în vedere Referatul nr.637/21.07.2011, privind analizarea 

şi verificarea Raportului SC Apa Nova Bucureşti SA, prezentat 
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Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Adjunct 

(Servicii) al AMRSP; 

Având în vedere prevederile clauzei 1.3 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; 

Având în vedere Deciziile ARBAC nr.41/2003, nr.37/2004, 

nr.25/2007, nr.18/2006, nr.16/2007, nr. 8/2008, nr.4/2009 şi 

nr.9/15.07.2010; 

În temeiul prevederilor art.2 din HCGMB nr.339/2009 şi a art. 7, 

litera a), b), a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009; 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de realizare de 

noi branşamente apă şi/sau racorduri canal, pentru cererile 

înregistrate în perioada 27.03.2010 ÷ 26.03.2011, şi tratate în 

perioada de Evaluare a Continuării ConformităŃii, respectiv 

28.06.2010 ÷ 27.06.2011, prezentată în Anexa şi care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezenŃei decizii a unor 

informaŃii care demonstrează că datele raportate de SC Apa 
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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.  

 

DIRECTOR 

Adrian CRISTEA 

 

Cabinet avocatură 

        Avocat Radu Florinel DUMBRĂVEANU 

Bucureşti 

Nr. 7/22.07.2011 
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Anexă la Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

7/22.07.2011 

 

Municipiul Bucureşti 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 
- AMRSP 

 

CIF 26246549                     Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5 

Cont:RO58TREZ7055028XXX006099 Tel./Fax.021.311.21.18;021.311.20.63 

Trezoreria sectorului 5, Bucureşti www.amrsp.com.ro 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director General Bruno ROCHE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului 

de Serviciu C2 – Timpul de realizare de noi branşamente apă 

şi/sau racorduri canal 

 

Stimate Domnule Director General, 
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În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al AMRSP din data de 

22.07.2011, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) pentru Nivelul de Serviciu C2 – 

Timpul de realizare de noi branşamente apă şi/sau racorduri 

canal, transmis de către SC Apa Nova Bucureşti SA (ANB) cu 

scrisoarea nr. 35377/05.07.2011, având ca Termen Limită de 

Conformitate 16.08.2011, s-a hotărât Certificarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C2. 

1. InformaŃii prezentate de ANB 

Au fost luate în considerare informaŃii prezentate de către ANB 

din cadrul Raportului ECC, informaŃiile suplimentare obŃinute de 

la ANB în urma solicitării AMRSP nr.562/06.07.2011 şi a vizitelor 

efectuate de către reprezentantul AMRSP la locaŃiile ANB, dar şi 

cu ocazia raportului anual pentru 2010 (pentru solicitări netratate 

în totalitate în perioada de evaluare anterioară). 

Raportul pentru perioada de evaluare 28.06.2010 ÷ 27.06.2011, 

pe lângă partea scrisă unde se regăseşte modalitatea de 

evaluare împreună cu un tabel rezumativ, cuprinde şi o bază de 

date în format electronic. 

În perioada de evaluare 28.06.2010 ÷ 27.06.2011, au fost 

înregistrate un număr de 255 solicitări de noi branşamente apă 

şi/sau racorduri canal, ANB a întocmit proiecte pentru 
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branşamente şi racorduri de canalizare, eliberându-se 

potenŃialilor clienŃi: 

-     avize tehnice; 

- proiecte; 

- devize estimative. 

Din tabelul rezumativ, rezultă că dintr-un total de 255 solicitări de 

realizare de branşamente şi racorduri: 

- Pentru 52 de cazuri, potenŃialul client a optat şi pentru realizarea 

efectivă a lucrărilor de către ANB; 

- Pentru 203 cazuri, după realizarea proiectelor de către ANB, 

potenŃialul client a optat iniŃial pentru realizarea efectivă a 

lucrărilor de către terŃe persoane (persoane juridice abilitate 

pentru acest gen de lucrări). 

Din totalul de 203 opŃiuni: 

- Pentru 86 cazuri s-a realizat şi recepŃia lucărilor; 

- Pentru 13 cazuri nu s-a solicitat recepŃia lucrărilor, existând însă 

contract de consultanŃă semnat; 

- Pentru un număr de 104 solicitări s-au realizat numai proiecte – 

execuŃia nefiind solicitată de către potenŃialul client. 

MenŃionăm că în perioada de evaluare, din totalul celor 255 
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solicitări de noi branşamente apă şi/sau racorduri canal, ANB a 

emis avize favorabile pentru un număr de 250 pentru care a şi 

întocmit proiecte de branşamente şi racorduri de canalizare. 

Nerealizarea de proiecte pentru celelalte 5 solicitări s-au datorat 

avizelor tehnice negative acordate de ANB. 

 

II. Verificări AMRSP 

a)Verificările efectuate: În urma verificărilor Raportului ECC, a 

informaŃiilor transmise de ANB, în format electronic, a copiilor 

după documentele obŃinute, cât şi a vizitelor efectuate în perioada 

de monitorizare şi evaluare la DirecŃia Dispecerat şi Monitorizare, 

AMRSP a constatat existenta tuturor informaŃiilor care au condus 

la evaluarea obiectivă a NS C2. 

Din baza de date transmisă de ANB, cu scrisoarea 

nr.35377/05.07.2011, pentru Evaluarea Continuării ConformităŃii 

a NS C2, s-au selectat aleator un număr de 33 de dosare navetă 

şi s-au solicitat copii ale acestora de către responsabilul NS C2 al 

AMRSP. Acestea au fost verificate şi discutate la sediul ANB, 

obŃinându-se copii ale dosarelor solicitate. Verificarea dosarelor a 

fost făcută prin sondaj pentru: 

a.1) 9 Dosare Navetă ale căror lucrări au fost finalizate prin 

realizarea lucrării de către echipe ale ANB, respectiv execuŃia 
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lucrării cu ANB. 

S-au verificat de asemenea şi un număr de 7 Excluderi Admisibile 

propuse de ANB (dintr-un total de 14 solicitări de includere în 

categoria EA). Şi pentru toate aceste tipuri de EA, AMRSP a 

obŃinut copii ale Dosarelor Navetă. 

Pentru această categorie se monitorizează durata de la primirea 

cererii de realizare a proiectului de la potenŃialul client până 

recepŃia lucrării, care nu trebuie să depăşească 3 luni. 

Nu s-au constatat neconcordante între datele raportate şi 

documentele existente în dosare. 

a.2) 10 Dosare Navetă pentru solicitări de recepŃie în urma 

realizării lucrărilor cu terŃi. Acestea sunt cazuri în care potenŃialul 

client a optat pentru realizarea lucrărilor cu terŃi – persoane 

juridice abilitate de ANB de a realiza lucrări de execuŃie a 

branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare.  

Pentru această categorie se monitorizează perioada dintre 

solicitarea recepŃiei şi recepŃia efectuată, care nu trebuie să 

depăşească 1 săptămână (5 zile lucrătoare). 

Nu s-au constatat neconcordante între datele raportate şi 

documentele existente în dosare. 

a.3) 7 Dosare Naveta pentru care nu s-a mai solicitat execuŃia, 
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realizându-se numai proiectul de către ANB. Pentru această 

categorie se monitorizează perioada de realizare a proiectelor în 

maxim 15 zile de la solicitare. 

Toate aceste copii ale Dosarelelor Navetă au fost cerute la ANB 

prin scrisoarea AMRSP nr.562/06.07.2011, iar în 12.07.2011 şi 

20.07.2011 s-au verificat aceste dosare. După verificare au fost 

semnate „fişe de vizită în teren” de către reprezentanŃii AMRSP şi 

ANB. 

În cadrul acestor verificări ale responsabilului ANB, s-a constatat 

că toate informaŃiile din baza de date transmisă la AMRSP, în 

legătură cu ECC pentru NS C2, coincid cu cele din Dosarele 

Navetă. 

S-au verificat şi cele 24 de cazuri (13 solicitare de realizare a 

lucărilor cu ANB dar pentru care nu s-a obŃinut AutorizaŃia de 

Construire şi 11 cazuri la care s-a optat pentru execuŃia cu terŃi, 

dar nu s-a solicitat recepŃie), care au fost reportate de ANB în 

perioada următoare evaluării anterioare. S-a constatat că pentru 

numai 2 cazuri AutorizaŃia de Construire s-a obŃinut mai târziu iar 

pentru 1 caz nu s-a primit solicitare de recepŃie. Toate celelalte 

cazuri („execuŃia ANB” sau „solicitare recepŃie” în urma execuŃiilor 

cu terŃi), se încadrează în prevederile Contractului de 

Concesiune. 
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În cadrul acestei verificări, s-a constatat că toate informaŃiile din 

baza de date transmisă la AMRSP, în legătură cu ECC pentru NS 

C2, coincid cu cele din Dosarele Navetă verificate prin sondaj de 

responsabilul acestui NS. 

b) constatări AMRSP 

Din cele 255 de solicitări la ANB de execuŃie branşamente apă 

şi/sau racorduri canal, s-au realizat 250 de proiecte (5 solicitări au 

primit din partea ANB aviz negativ). AMRSP a constatat 

următoarele: 

b.1) ExecuŃia de către ANB a branşamentului şi/sau 

racordului în termen de 3 luni de la solicitare: 

Din numărul de 52 de solicitări de execuŃie a branşamentelor de 

apă şi/sau a racordurilor de canal de către ANB, 38 de cereri au 

fost executate integral cu ANB (execuŃie, proiectare, recepŃie), în 

termenul de 3 luni de la solicitare.  

Pentru celelalte 14 solicitări de proiecte care nu s-au finalizat, din 

motive independente de voinŃa ANB, s-a solicitat încadrare în 

categoria Excluderile Admise şi aprobarea acestora. 

b.2) Proiectare branşament apă şi/sau racord canal în 3 

săptămâni de la solicitare 

Din verificarea numărului de 203 de solicitări ale potenŃialilor 
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clienŃi care iniŃial au solicitat proiecte, dar apoi fie au 

renunŃat la execuŃie fie au optat pentru execuŃie lucrărilor cu 

terŃe persoane, clientul plătind doar contravaloarea avizului 

tehnic şi implicit a proiectului, s-a constatat că nu există depăşiri 

ale termenului contractual de realizare a proiectelor (maxim 15 

zile lucrătoare, conform Contractului de Concesiune).  

Se menŃionează că din numărul total de 203 solicitări de proiecte, 

pentru 5 cazuri s-a acordat aviz negativ, 99 continuând execuŃia 

proiectului cu terŃi, dar numai 86 au efectuat recepŃia (13 nu au 

înaintat cerere pentru recepŃia finală). Pentru un număr de 99 

realizări de proiecte potenŃialii clienŃi au renunŃat la execuŃie. 

b.3) RecepŃie branşament apă şi/sau racord canal în 1 

săptămâna de la solicitare 

Din totalul de 99 solicitări de execuŃie a lucrărilor cu terŃi, pentru 

86 din cazuri s-au înregistat solicitări de recepŃie. S-au 

recepŃionat toate cele 86 de lucrări de branşamente apă şi 

racorduri canal în cel mult 1 săptămâna (5 zile lucrătoare) de la 

solicitarea recepŃiei de către client. 

 

III. Evaluare AMRSP 

a) Analiza EA:  
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Pentru cele 14 solicitări de proiecte care nu s-au finalizat (din cele 

52 opŃiuni de execuŃie cu ANB), din motive independente de 

voinŃa ANB, considerate de concesionar drept Excluderi Admise, 

este necesară aprobarea acestora de către Autoritatea de 

Reglementare Tehnică (conform prevederilor Contractului de 

Concesiune). Aceste cazuri se împart în: 

- 9 cazuri excluderi de tipul EA1, datorate neobŃinerii în perioada 

de evaluare a AutorizaŃiei de Construire -7 cazuri sau a Avizului 

Amplasament -2 cazuri, care se raportează la următoarea 

perioadă de evaluare, întrucât termenele de execuŃie depăşesc 

perioada de evaluare curentă;  

- 5 cazuri excluderi de tipul EA14 pentru ExecuŃie Clandestină - 4 

cazuri, sau RenunŃare client - 1 caz. 

łinând seama că pentru cele 9 cazuri EA1, de neobŃinere a 

AutorizaŃiei de Construire, nu a fost culpa Concesionarului 

(documentaŃiile de obŃinere a autorizaŃiilor şi avizelor fiind 

înaintate autorităŃilor), considerăm că aceste cazuri constituie 

evenimente independente de voinŃa ANB, AMRSP a aprobat 

încadrarea acestora în categoria Excluderilor Admise, 

(excluderea din evaluare a perioadei până la împlinirea celor 3 

luni care ar fi dovedit finalizarea lucrării). Monitorizarea finalizării 

lucrărilor va fi însă făcută o dată cu informaŃiile primite pentru 

raportul anual (aşa cum s-a făcut şi pentru cazurile asemănătoare 
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din perioada de evaluare anterioară). 

Pentru cele 5 cazuri încadrate în categoria EA14 (4 cazuri 

datorate execuŃiei clandestine a lucrărilor şi 1 caz datorită 

renunŃării potenŃialului client), se propune aprobarea excluderii 

totală de la evaluare, nefiind deasemenea culpa Concesionarului. 

b) Evaluare 

AMRSP, pe baza informaŃiilor primite de la ANB şi a 

considerentelor de mai sus, a efectuat evaluarea NS C2 pe baza 

tipurilor de cerinŃe din Contractul de Concesiune, astfel: 

b.1) pentru branşamente apă şi/sau racorduri canal la care s-a 

solicitat proiectarea în maxim 3 săptămâni de la cerere, dintr-un 

total de 255 solicitări de proiecte, s-au scăzut 5 cazuri care au 

primit aviz negativ, rezultând că s-au realizat un număr de 250 

proiecte, conformitatea fiind de 100%, faŃă de conformitatea 

prevăzută de Contractul de Concesiune de 99%;  

  

 

                                            Nr. proiecte realizate în maxim 3 săpt                    250 

Conformitate NS C2 = -----------------------------------------------------------------x 100% = -------- = 100 % 

                        Nr. total de solicitări de proiecte                          250 

 



459 

 

b.2) pentru branşamente apă şi/sau racorduri canal executate în 

varianta “integral ANB”, în mai puŃin de 3 luni de la solicitare s-au 

realizat efectiv 38 de cazuri (cele 38 de cazuri au rămas după 

aprobarea celor 14 propuneri de EA, totalul solicitărilor fiind de 

52), conformitatea fiind de 100%, faŃă de conformitatea prevăzută 

de Contractul de Concesiune de 99%; 

 

                                            Nr. lucrări executate în maxim 3 luni                            38 

Conformitate NS C2 = -----------------------------------------------------------------x 100% = -------- = 100 % 

                       Nr. total de lucrări executate de ANB                       52-14 

b.3) pentru branşamente de apă şi/sau racorduri canal pentru 

care s-a solicitat recepŃionarea lucrărilor de către ANB în cel mult 

7 zile de la solicitare, s-au realizat efectiv 86 recepŃii din totalul de 

99 de contracte de execuŃie şi de consultanŃă semnate (cele 86 

de cazuri din 99 de clienŃi care au optat pentru execuŃia luărilor cu 

terŃi), conformitatea fiind de 100%, faŃă de conformitatea 

prevăzută de Contractul de Concesiune de 99%. 

 

                                            Nr. recepŃii efectuate în maxim 3 luni                            86 

Conformitate NS C2 = -----------------------------------------------------------------x 100% = -------- = 100 % 

                       Nr. total de solicitări de recepŃii                               86 
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Se constată că rezultatele evaluării la punctele (b.1), (b.2) şi (b.3) 

sunt de 100%, peste valoarea de 99% cât prevede Contractul de 

Concesiune. 

 

IV. Concluzii 

Respectând modalitatea de calcul a NS C2 aşa cum a fost 

aprobată de ARBAC prin Decizia nr.37/2004, Ńinând seama de 

Decizia ARBAC nr.9/15.07.2010 de aprobare a Continuării 

ConformităŃii NS C2, AMRSP a verificat rezultatele evaluării ANB 

pentru perioada 28.03.2010 ÷ 27.03.2011 de solicitare respectiv 

28.06.2010 ÷ 27.06.2011 de tratare a solicitărilor, constatând 

corectitudinea şi astfel realizarea conformităŃii cu un procent de 

100%. 

Decizia Consiliului Executiv al AMRSP cu privire la aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii a NS C2 – 

Timpul de realizare de noi branşamente apă şi/sau racorduri 

canal va fi transmisă imediat după redactare.  

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei AMRSP de aprobare a 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii, a unor 

informaŃii care contrazic datele raportate de către ANB privind 

perioada de evaluare, va putea determina revizuirea acestei 

Decizii. 
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Cu deosebită consideraŃie, 

Director 

Adrian CRISTEA    Director Adjunct (Servicii) 

                                                   Mădălina COLIU 


