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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor modificări în listele de investiŃii anexe la 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe 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. (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: 

 

 Art.1 Se aprobă modificările în listele de investiŃii anexe la 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 aprobat 

prin HCGMB nr. 62/13.04.2011, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va detalia 

pe poziŃii sumele aprobate şi le va include în buget şi anexele 

sale. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 97 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

HCGMB NR.97/26.05.2011 

ANEXA 

 

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PE ANUL 2011 Modificări în Listele de investiŃii 

anexe la bugetul pe anul 2011 , aprobate prin HCGMB 62/13.04.2011 

Mii lei 
DENUMIRE 

INDICATORI/INSTITUłIE/UNITATE 
 COD 

INDICATORI 
PREVEDERI 
APROBATE 

HCGMB 62/2011 

INFLUENłE PREVEDERI 
MODIFICATE 

BUGET LOCAL 
Primăria Municipiului Bucureşti (Anexa 2.38-1 la HCGMB 62/13.04.2011) 
CHELTUIELI DE CAPITAL      
Credite de angajament  I 70  1.019.689,00  64.733,00 0,00 1.084.422,00  
Credite bugetare II 70 834.923,00 0,00 834.923,00 

din total pe capitole bugetare      
ProtecŃia Mediului  7402    
Credite de angajament  I 70 19.745,00  64.733,00 0,00 84.478,00  
Credite bugetare II 70 23.745,00 0,00 23.745,00 
 
Caseta colectoare,aplicaŃia pt 
fondurile de coeziune Glina faza II 

     

 I 710101 5.743.00 -5.743.00 0,00 
 II 710101 5.743.00 -5.743.00 0,00 
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AsistenŃa tehnică pt implementarea 
proiectului Glina faza II HCGMB 
60/2010 
 I 710101 5.220,00 -5.220,00 0,00 
 II 710101 5.220,00 -5.220,00 0,00 
Studiu de fezabilitate pt reabilitarea 
colectoarelor apa uzata SF3 

     

 I 710101 0,00 2.610,00 2.610,00 
 II 710101 0,00 2.610,00 2.610,00 
Studiu de fezabilitate pt reabilitarea 
Casetei de Apa Uzat-Dambovita SF4 

     

 I 710101 0,00 2.610,00 2.610,00 
 II 710101 0,00 2.610,00 2.610,00 
AsistenŃa tehnică pt managementul 
proiectului StaŃia de epurare a Mun 
Bucureşti Glina Faza II, împreună cu 
lucrările de reabilitare colectoare de 
apă uzată şi Caseta de Apa Uzată 
DâmboviŃa 

     

 I 710101 0,00 39.153,00 39.153,00 
 II 710101 0,00 5.220,00 5.220,00 
AsistenŃa tehnică pt supervizarea 
lucrărilor proiectului StaŃia de 
Epurare a Municipiului Bucureşti 
Glina Faza II împreună cu lucrările 
de reabilitare colectare apă uzată şi 
Caseta de Apă Uzată DâmboviŃa 

     

 I 710101 0,00 31.323,00 31.323,00 
 II 710101 0,00 523,00 523,00 
RADET( Anexa 2.39-1 HCGMB 62/13.04.2011) 
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 55.652,00 0,00 55.652,00 
Din care:      
Obiective de investiŃii în continuare  71.01.01 94.121,00 0,00 94.121.00 
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Sistem dispecer de supraveghere si 
conducere operativa a sistemului de 
termoficare din mun.Bucureşti 

  35.000,00 -8.000,00 27.000,00 

      
Finalizare modernizare a tuturor 
punctelor termice aflate in 
exploatarea RADET, tr.IV/2003, 

  1.000,00 6.260,00 7.260,00 

      
Modernizare CT Doctor Sion   525,00 -125,00 400,00 
      
Modernizare Centrala Termica Aleea 
Trandafirilor cu reŃele termice 
aferente 

  1.150,00 -100,00 1.050,00 

      
Reabilitare-modernizare reŃele 
termice primare Titan 1 Lot 1, Bd. 
Basarabia-Bd. N. Grigorescu 

  1.000,00 1.225,00 2.225,00 

      
Modernizare reŃele termice aferente 
Ansamblului AviaŃiei 

  1.000,00 600,00 1.600,00 

      
Eficientizarea alimentarii cu energie 
termica a consumatorilor racordaŃi la 
CT 6 Bucureştii Noi 

  0,00 140,00 140,00 

      
Autoritatea pentru supravegherea şi protecŃia animalelor (Anexa 2.34-1 HCGMB 62/13.04.2011) 
CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1.665,00 0,00 1.665,00 
(Credite bugetare şi credite de 
angajament) 

     

din care:      
ConstrucŃii  71.01.01 1.600,00 -928,00 672,00 
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ConstrucŃie adăpost nou pe o 
suprafaŃa de teren liberă - HCGMB 
NR. 356/2009 

  1.600,00 -928,00 672,00 

Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport:  
se va detalia pe poziŃii de 
Ordonatorul Principal de Credite 

 71.01.02 0,00 -878,00 -878,00 

ReparaŃii capitale  71.03 0,00 50,00 50,00 
ReparaŃii capitale hale pentru 
specificul adăpost de câini, 
împrejmuire şi reŃele alimentare cu 
apă şi canalizare – Mihăileşti – 
HCGMB nr. 356/2009 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa 

Uzată, pentru anul 2011, calculată conform Anexei nr. 2 la 

H.C.G.M.B. nr. 317/2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare Urbană - DirecŃia de Mediu - Unitatea de 

Implementare a Proiectului ISPA ,,Reabilitarea StaŃiei de Epurare 

a Apelor Uzate a Municipiului Bucureşti"; 

 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; 

 Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 

317/29.10.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Memorandumului de FinanŃare, semnat între Comisia 

Europeană şi Guvernul României, referitor la asigurarea co-

finanŃării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere 

art. 8.4 (b),,CondiŃionalităŃi"; 

- Anexei D - ,.ObligaŃiile Primăriei" din Legea nr. 470/12.12.2006 

pentru aprobarea Contractului de finanŃare dintre România, 

Banca Europeană de InvestiŃii şi Primăria Municipiului Bucureşti 



14 
 

pentru Proiectul privind StaŃia pentru tratarea apelor uzate 

Bucureşti - Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006; 

- art. 2 alin. 2.1 ,,Cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată" 

din Actul AdiŃional nr. 4507/04.12.2008, la Contractul de 

Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă 

şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 24 şi art. 36 alin. (1) din 

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 

590/2003 privind tratatele; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa 

Uzată pentru anul 2011, în valoare de 0,10 RON/m3 apă uzată, 

calculată în baza metodologiei aprobate prin Anexa nr. 2 la 
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H.C.G.M.B. nr. 317/2008, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 98 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea aderării Municipiului Bucureşti la ConvenŃia 

Primarilor - angajament voluntar al autorităŃilor locale în vederea 

dezvoltării unor planuri locale pentru promovarea eficienŃei 

energetice şi a energiei durabile 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare şi InvestiŃii, DirecŃiei 

Management Proiecte şi FinanŃări Externe, DirecŃiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice, DirecŃiei UtilităŃi Publice, DirecŃiei 

de Mediu, DirecŃiei SpaŃiu Locativ şi cu altă DestinaŃie, Regiei 

Autonome de DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti, Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti, AdministraŃiei Lacuri, Parcuri 

şi Agrement Bucureşti şi al AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor 

Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) 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 aderarea Municipiului Bucureşti, în calitate 

de membru la ConvenŃia Primarilor - angajament voluntar al 
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autorităŃilor locale în vederea dezvoltării unor planuri locale 

pentru promovarea eficienŃei energetice şi a energiei durabile. 

 Art. 2 Se mandatează Primarul General al Municipiului 

Bucureşti, prof. dr. Sorin Mircea Oprescu, să reprezinte 

Municipiul Bucureşti în cadrul ConvenŃiei Primarilor. 

 Art. 3 Se mandatează Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze formularul de adeziune prezentat în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se mandatează Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze actul ConvenŃiei, precum şi orice alte 

documente în legătură cu aceasta. 

 Art. 5 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcŃiile 

din cadrul aparatului său de specialitate vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 99 
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ANEXA LA HCGMB NR.99/2011 

 

ConvenŃia primarilor 

Pentru energii regenerabile locale 

www.eumayors.eu 

 

Formular de adeziune 
Subsemnatul/a, SORIN MIRCEA OPRESCU, PRIMAR 

GENERAL în MUNICIPIUL BUCUREŞTI vă informez că, în 

cadrul reuniunii din 26.05.2011, Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti a hotărât autorizarea mea, PRIMAR GENERAL în 

vederea semnării „Pactului Primarilor", în deplină cunoştinŃă a 

tuturor angajamentelor, în special: 

• depăşirea obiectivelor stabilite de UE pentru 2020, reducând 

emisiile de C02 din teritoriile noastre cu cel puŃin 20%; 

• prezentarea unui plan de acŃiune în domeniul energiei 

durabile, incluzând un inventar de referinŃă al emisiilor, care să 

descrie modul în care vor fi atinse obiectivele, în termen de un an 

de la data menŃionată; 

• prezentarea unui raport de implementare cel puŃin o dată la 

doi ani ulterior prezentării planului de acŃiune, pentru evaluare, 

monitorizare şi verificare; 

• organizarea de „Zile ale Energiei, în colaborare cu Comisia 

Europeană şi cu alte părŃi interesate, permiŃând cetăŃenilor să 

beneficieze direct de oportunităŃile şi avantajele oferite de o 
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utilizare mai inteligentă a energiei, şi informarea în mod regulat a 

mass-mediei locale cu privire la evoluŃiile planului de acŃiune; 

• participarea şi contribuirea la ConferinŃa anuală a primarilor 

din UE. 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Splaiul IndependenŃei nr. 291-293, 

sector 6, Bucureşti Persoană de contact: ILEANA ANGHEL-

PERSON, ADRESA DE E-MAIL, ileana.person@bucuresti-

primaria.ro Tel:+4 021.305.55.00/int.1604 

 

Data: 26.05.2011 

 

       SEMNĂTURA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaŃiei, faza studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul 

de investiŃii "Sistem de management al situaŃiilor de urgenŃă la 

nivelul municipiului Bucureşti" 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale OperaŃiuni - DirecŃia Sisteme Informatice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico-Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 10/21.02.2011; 

 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; 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi 

documentaŃia faza studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul 
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de investiŃii "Sistem de management al situaŃiilor de urgenŃă la 

nivelul municipiului Bucureşti" prevăzuŃi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Sumele necesare finanŃării investiŃiei vor fi asigurate 

prin credit extern de la Banca Mondială, Ńinându-se cont de vârful 

de îndatorare al municipiului Bucureşti în anul 2015, în sensul 

obŃinerii unei perioade de graŃie privind achitarea sumelor 

creditate după anul 2015. 

 Art.3 Detaliile Acordului de creditare precum şi 

documentele referitoare la acesta vor fi supuse dezbaterii şi 

aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti într-o 

şedinŃă ulterioară, după primirea Scrisorii de Mandat din partea 

Băncii Mondiale. 

 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 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr.100 
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Anexa la hotărârea nr. 100/2011 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 
Nr. 
crt. 

INDICATORI UM Cantitate 

I. INDICATORI TEHNICI 
1 SuprafaŃa construită mp 2000,00 
2 SuprafaŃa desfăşurata mp 8000,00 
3 Centrul OperaŃional de Comandă şi 

Control 
mp 800,00 

4 Sala Comitetului Municipal Bucureşti mp 150.00 
5 Sala Secretariat Tehnic Permanent mp 20,00 
6 SpaŃii tehnice mp 200,00 
7 SpaŃii birouri personal operativ mp 200,00 
8 Sala multifuncŃională mp 600,00 
9 Sala relaŃii cu publicul şi mass media mp 150,00 

10 SpaŃii auxiliare şi tehnice mp 2500,00 
II.  INDICATORI VALORICI (fără TVA) 

1 Valoarea investiŃiei mii 
euro 

24.419,76 

2 Durata de execuŃie luni 18 
3 Eşalonarea execuŃiei   
4 Anul I mii 

euro 
14.419,76 

5 Anul II mii 
euro 

10.000,00 

6 Clădire, proiectare si execuŃie lucrări de 
construcŃii montaj, inclusiv sistemul 
informatic, echipamentele necesare 
sistemului de management al situaŃiilor de 
urgenta, cheltuieli obŃinere avize, 
acorduri, autorizaŃii, studii de specialitate, 
amenajare teren, asigurare utilităŃi 
necesare obiectivului 

mii 
euro 

7.600,00 

7 Legături de interconectare pentru 
implementarea SMSUMB prin conexiunea 
Centrului Municipal Integrat pentru SituaŃii 
de Urgenta cu aplicaŃiile, sistemele si 
infrastructura existenta la nivelul 
municipiului Bucureşti si zonele limitrofe, 
inclusiv dotări, echipamente IT cu softurile 

mii 
euro 

14.819,76 
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aferente 
8 Administrare şi management al sistemului 

SMSUMB 
mii 

euro 
2.000,00 

 
DIRECłIA GENERALĂ OPERAłIUNI 

DIRECTOR GENERAL 

 

AUREL VLAICU
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenŃei Comisiei de validare din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

 În baza demisiei doamnei consilier C.G.M.B. Nemeş 

Carmen Ionela din Comisia de validare; 

 În conformitate cu art. 4 din O.G. nr. 35/2002 pentru 

aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 673/2003; 

 În temeiul prevederilor art. 31 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 ComponenŃa Comisiei de validare din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti se modifică astfel: 

a) Doamna consilier C.G.M.B. Nemeş Carmen Ionela se 

înlocuieşte cu doamna consilier C.G.M.B. Mihailovici Virginia. 
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 Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 282/2008 privind alegerea 

Comisiei de validare, cu modificările ulterioare, se modifică în 

mod corespunzător prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr.101 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Tipografilor nr. 31A, 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 Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 23/6/22.07.2009 - R 

19.01.2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 

27/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: 

decizia etapei de încadrare nr. 3283/13/28.02.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 973915/03.02.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

1078/04.02.2011; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare  

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

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

publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

31 A, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de cca. 5 ha. din care 

suprafaŃa terenului care a generat documentaŃia ST=876,82 mp. 

proprietate privată persoană fizică. 

 Încadrarea urbanistică a zonei a fost stabilită prin PUZ - Str. 

Tipografilor nr. 29-31 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 157/10.07.2003 ca zonă de LocuinŃe P+2. Efectele 

juridice ale PUZ - ului aprobat s-au produs complet. 
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 Indicatori urbanistici caracteristici sunt: POTmax =45%; 

CUTmax =1,5; Hmax.cornişă=10 m. 

 CondiŃii de construire aprobate:extindere locuinŃă existentă 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi:POTmax=30%; CUTmax=0,9; 

Hmax.=11 m; Rmax.H=S+P+2E. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani . 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 102 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Splaiul IndependenŃei nr. 169, sector 5, Bucureşti 

 

 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 Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: aviz de 

oportunitate nr. 74/07.09.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 56/10.12.2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

66/Z/19.01.2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 

34/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: 

decizia etapei de încadrare nr. 2626/266/22.02.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 973990/07.02.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

958897/17144/23.11.2010; 
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 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 279/2000 privind aprobarea unor Planuri 

Urbanistice Zonale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată; cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

IndependenŃei nr. 169, sector 5, Bucureşti pentru o suprafaŃă 

care a generat PUZ de aproximativ 45000 mp aflată în 

administrare persoană juridică. 
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 Conform regulamentului PUZ "Zone Construite Protejate" 

aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul se află în Zona 

protejată nr. 91 - Zona FacultăŃii de Medicină - grad de protecŃie: 

ridicat (se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice şi 

de mediu natural care au o pondere ridicată: trama stradală şi 

caracterul. Sunt permise intervenŃii care conservă trama stradală 

şi întăresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit 

şi a valorii urbanistice). Indicatori urbanistici reglementaŃi prin 

PUZ ''Zone Construite Protejate": pentru indicatorii urbanistici - 

POT, CUT, H - se menŃine situaŃia existentă. 

 FuncŃiunea şi regimul de construire aprobat (pentru parcela 

care a generat PUZ):  

 FuncŃiune: 

 extindere spaŃii medicale - unitate primiri urgenŃe (UPU) şi 

bloc operator (BO) cu dotări conexe: 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: 

 UPU - extinderea etajului, de la nivelul rampei existente, 

peste parterul existent, fără să depăşească conturul acestuia; 

 BO - extindere - P+2E, în curŃile de lumină, cu preluarea 

registrelor existente. 

 POTmax.=22,75% ~ 23,0%; CUTmax.=1,3; Hmax. = 

menŃinut. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

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

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 103 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

str. Povestei nr. 16, 16A, 18, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

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

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 58/ 

2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: 

decizia etapei de încadrare nr. 1171/59/18.05.2010; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă  Română:  aviz de principiu  nr. 

6871/264/01.04.2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 920985/11.06.2010; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

885882/935/02.03.2010; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

16, 16A, 18, sector 4 pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 

6622,75 mp proprietate persoană juridică. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

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

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

CUTmax =4,5; Rmaxh= nu se limitează înălŃimea. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe colective şi dotări. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax =45%; CUTmax 

=4,5; Rmaxh=3S+P+1E; 3S+P+7E; 3S+P+25E; Hmax = 92 m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 104 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Herăstrău, nr. 23, 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: 

- P.M.B.: certificat de urbanism nr. 1198/926610/30.07.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 48/18.11.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 3/2011 şi 

adresa nr. 86478/DGDT/05.01.2011; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1218/2715.12.2010; 

 -AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

8708/23.06.2010; 

- Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.: aviz nr. 

965571/04.01.2011; 



37 
 

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

18565/965727/24.12.2010 

 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 si 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Herăstrău, nr. 

23, sector 1, pentru terenul ce a generat PUZ cu o suprafaŃă de 

teren S = 457 mp., din care 303,96 mp. proprietate privată a 
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persoanelor fizice şi 153,04 mp. teren proprietate privată a 

Municipiului Bucureşti. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti şi Regulamentului 

Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, aprobate prin 

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

subzona L2b - locuinŃe individuale şi colective mici realizate pe 

baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în 

zone protejate.  

Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

279/2000, imobilul este cuprins în Zona protejată nr. 56 - 

Parcelarea UCB. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi Z. P. 56: POTmax = 25%; 

CUTmax = 0,8; Hmax = 10m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe 

Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 41% (existent şi 

menŃinut); CUTmax = 0,96; RHmax = S+P+1E+M; Hmax = 10m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 105 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Ion Mihalache nr. 9, 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. 10/2/09.06.2010; 

- DirecŃia Urbanism - PMB: aviz de oportunitate nr. 

36/29.04.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 

112/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4216/243/02.12.2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 952369/29.10.2010; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: aviz nr. 946734/14947/19.10.2010 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "B-dul Ion 

Mihalache, nr. 9, sector 1", pentru o suprafaŃă de teren studiată 

S=cca 20000,00 mp din care S=232,70 mp, teren reglementat ce 

a generat PUZ, proprietate persoană fizică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 - zona CA2 - zonă centrală cu 

funcŃiuni complexe, cu clădiri de înălŃime medie, înalte şi cu 

accente de peste 45 metri. 
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 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POT max. =70%; CUT 

max. =2,5 mp. ADC/mp. teren - pentru clădirile sub 6 niveluri; 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: apartamente, apart - hotel. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POT max.=65,50%, CUT 

max.=4; Rmax.H=3S+P+5E - H max.=36,00 m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 106 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 17 -19, 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. 8/09.08.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 25/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3350/208/27.09.2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1067/Z/03.11.2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 940472/10.09.2010; 
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- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

12851/06.09.2010; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „B-dul Nicolae 

Bălcescu nr. 17 -19, sector 1", pentru o suprafaŃă studiată de cca. 
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8.370 mp. din care terenul care a generat PUZ în suprafaŃă de 

333,00 mp. proprietate privată persoane fizice şi o parcelă de 

236,00 mp. propusă pentru a trece în domeniul public în vederea 

realizării unei căi de acces pentru Sala Omnia. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

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

în subzona CP4 - subzona nucleului central comercial şi de 

afaceri. 

 Conform PUZ - zone protejate, aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este cuprins în zona protejată 

04a - bulevardul „modernist" Magheru - subzona Cp1b. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi zona protejată 04a: POT 

max. = 85%; CUT max. = 6; H max. = 24 m.; H min. = 21 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: birouri şi servicii comerciale: 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POT max. = 85%; CUT max. 

= 6; H max. =30m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 107 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. Banu Antonache, nr. 51, 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. 4/1/6/17.02.2010; 

- DirecŃia Urbanism - PMB: aviz de oportunitate nr. 

32/1/4/16.12.2009; 

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de 

urbanism nr. 3425/325/B/34082/23.10.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 31/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3513/218/08.10.2010; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 885515/27.01.2010; 
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- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

798/01.02.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Str. Banu 

Antonache, nr. 51, sector 1", pentru o suprafaŃă de teren de 
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S=541,65 mp din care S=120,95 mp teren concesionat de la 

Primăria Municipiului Bucureşti; 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

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

subzonei funcŃionale L1a - subzona destinată locuinŃelor 

individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POT=45%; 

CUTmax.=1,3; Rmax. h=P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: consolidare, extindere şi supraetajare imobil de 

locuinŃe autorizat conform AutorizaŃiei de Construire nr. 

775/67/B/25442/2008 emisă de Primăria Sectorului 1 - intrare în 

legalitate. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POT max.=50%; CUT 

max.=2,2; Rmax. h=S+P+4E-5E retras. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 108 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Sala Omnia a Teatrului NaŃional de Operetă „Ion Dacian" Str. 

Cristian Popişteanu, nr. 3, 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 Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 

892/916787/28.06.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 8/12/12.05.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 92/2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional: aviz nr. 

16/Z/20.01.2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4068/238/13.12.2010; 

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

942585/04.10.2010; 
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- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

11681/10.08.2010;  

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea, prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Sala Omnia a 

Teatrului NaŃional de Operetă ,,lon Dacian" - Str. Cristian 

Popişteanu, nr. 3, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de cea. 

4,5 ha. din care terenul care a generat PUZ în suprafaŃă totală de 
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2.697 mp. domeniul public şi privat al statului şi al Municipiului 

Bucureşti. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti şi Regulamentului 

Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, aprobate prin 

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

în subzona CP 4 - subzona nucleului central comercial şi de 

afaceri. 

 Conform PUZ - zone protejate, aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este cuprins în Zona protejată 

04a - bulevardul ,.modernist" Magheru -subzona Cp1b. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi Zona protejată 04a: 

POTmax = 85%; CUTmax = 6; Hmax = 24m, H min. = 21m 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune: centru cultural POT max. = 66%; CUT max. = 

4,5; Hmax = 34 m.  

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 109 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

B-dul Mircea Eliade nr. 17, 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: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: Certificat de urbanism nr. 

884388/2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DU a PMB: aviz de urbanism nr. 14/22.09.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 

100/2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti : aviz nr. 

1068/Z/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3748/228/2010; 

- Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: aviz de principiu nr. 

1.110.984/1/2010; 

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

D/853/2010; 

- Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale: aviz nr. 133998/2010. 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 948042/2010;  
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- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

946534/14742/2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

Eliade nr. 17, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată de teren 

S=557,13mp, proprietate privată persoane fizice. 

Conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat prin 

H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona protejată nr. 57 - Parcelarea 

Jean Monnet. 
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Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax=40%; 

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

Peste înălŃimea admisă se acceptă realizarea unui singur 

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

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

mult de 3 m înălŃimea clădirilor existente învecinate. Se admite 

realizarea unui element arhitectural care poate depăşi cu 3 m 

înălŃimea maximă verticală (13m), desfăşurat pe cel mult o treime 

din lungimea faŃadei. 

- CondiŃii de construire aprobate : 

- FuncŃiuni: locuinŃe. 

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

RmaxH=2S+P+4E-5E. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art.5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 110 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea componenŃei nominale a Comisiei de evaluare 

a ofertelor şi a Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor privind 

concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparŃinând 

domeniului public/privat al Municipiului Bucureşti, precum şi 

abrogarea H.C.G.M.B. nr. 59/28.02.2011 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale AchiziŃii; 

 Văzând avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1 Se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de 

evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor, destinate 

construirii, aparŃinând domeniului public/privat al Municipiului 

Bucureşti, conform anexei nr. 1. 
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 Art. 2 Se aprobă componenŃa nominală a Comisiei de 

soluŃionare a contestaŃiilor pentru concesionarea terenurilor, 

destinate construirii aparŃinând domeniului public/privat al 

Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3 DirecŃia Contracte, prin Serviciul Concesionări, din 

cadrul DirecŃiei Generale AchiziŃii va asigura secretariatul 

comisiilor. 

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

hotărâre. 

 Art. 5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 59/28.02.2011 privind 

aprobarea componenŃei nominale a Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi a Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor privind 

concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparŃinând 

domeniului public/privat al Municipiului Bucureşti se abrogă. 

 Art. 6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi persoanele 

nominalizate în anexele nr.1 şi nr.2 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.05.2011. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.05.2011 

Nr. 111 
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Anexa nr. 1 

 

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI NR. 111/26.05.2011 

 

ComponenŃa Comisiei de evaluare oferte privind 

concesionarea terenurilor aparŃinând domeniului 

privat/public al Municipiului Bucureşti destinate construirii, 

este următoarea: 

 

1. Prof. dr. Sorin Mircea Oprescu -Primar General sau un 

înlocuitor desemnat 

- Preşedinte 

 

2. REPREZENTANT Ministerul FinanŃelor Publice - Membru 

3. Prioteasa Doru Reprezentant CG.M.B                   - Membru 

4. Daniela Mincu- DirecŃia Generală AchiziŃii sau un 

înlocuitor desemnat 

-Membru 

 

5. Solomon Wingler- Consilier Personal sau un înlocuitor 

desemnat 

-Membru 

 

6.Andrei Creci - DirecŃia Juridic sau un înlocuitor desemnat -Membru 

7.Viviana Fălan- DirecŃia Juridic sau un înlocuitor desemnat -Membru 

8.Teodora Stoian - DirecŃia Generală AchiziŃii sau un 

înlocuitor desemnat 

-Membru 

 

9. Primăria Sector 1- 6 sau un înlocuitor desemnat -Membru 
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ANEXA NR. 2  

 

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI NR. 111/26.05.2011 

 

ComponenŃa Comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor 

privind concesionarea terenurilor aparŃinând domeniului 

privat/public al Municipiului Bucureşti destinate construirii, 

este următoarea: 

 

1. Adrian IORDACHE - DirecŃia Juridic sau înlocuitor 

desemnat 

- Preşedinte 

 

2. Deaconescu Ionel Cristinel  -  Reprezentant C.G.M.B - Membru 

3. Bogdan ŞOŞOACĂ - DirecŃia InvestiŃii sau un înlocuitor 

desemnat                                                                      

-  Membru 
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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 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

2011; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

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

împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 Potrivit adresei nr. 2084/1373589/02.05.2011 transmisă de 

către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 



67 
 

privind estimarea bugetului de venituri pentru care au fost avute 

în vedere încasările la data de 31.12.2010. 

 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: 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 

1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 în suma de 1.142.873,66 

mii lei se majorează cu suma de 1.402,56 mii lei devenind 

1.144.276,22 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 
 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 734.196,54 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  410.079,68  

mii lei; 
 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.030.758,15 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel : 

 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.007.671,00 mii lei 

se majorează cu suma de 1.402,55 mii lei devenind 
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1.009.073,88 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform 

anexei nr.1.1, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 709.933,55 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 299.140,33 mii 

lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

21.684,27 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi sunt 

este repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.3, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 21,684,27 mii 

lei; 

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

 

 Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.144.276,22 mii lei, 

conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

� Bugetul local în sumă de 1.043.025,42 mii lei se majorează 

cu suma de 1.402,56 mii lei devenind 1.044.427,98 mii lei şi 

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

 

(1) 1.044.427,89 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care : 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 709.933,55 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 334.494,43  mii 

lei; 

 

(2) 168.955,86 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 76.272,99 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 92.682,87 mii lei,  

conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ;1.2.1.1.2 );  

3) 24,908,64 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 23.332,75 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 ;1.2.1.2.2); 

(4) 56.250,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

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

nerectificându-se; 

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

60.02, din care : 

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

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

(6) 32.257,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19,677,00 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 12.580,84 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2) ; 

(7) 161.601,86 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, 

din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 157.464,58 mii lei; 

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

conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.1.1 ; 1.2.1.5.1.1.1 ; 

1.2.1.5.1.1.2 ; 1.2.1.5.1.2 ; 1.2.1.5.1.2.1 ; 1.2.1.5.1.2.2 ; 

1.2.1.5.1.2.3 ; 1.2.1.5.1.3 ; 1.2.1.5.1.4) ; 

(8) 6.151,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.661,00 mii lei; 

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

anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.2) ; 

(9) 97.504,33 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 82.992,90 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 14.511,43 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2 ;1.2.1.7.3) 

(10) 160.731,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.703,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 62.08,10 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.1.1 ; 1.2.1.8.1.2 ; 

1.2.1.8.1.3 ; 1.2.1.8.1.4 ; 1.2.1.8.1.5) 
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(11) 146.192,00 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 133.802,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.1.1 ; 1.2.1.9.1.2 ; 

1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.2.1 ; 1.2.1.9.2.2) ; 

(12) 132.859,45 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 104,84 mii lei, conform 

anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1) 

(13) 45.105,04 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 1.290,32 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.12.1.11.1.1 ; 

1.2.1.11.1.2 ) ; 

(14) 11.290,86 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

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

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

nerectificându-se. 

 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,09 se 

majorează cu suma de 0,01 mii lei devenind 35.354,10 mii lei. 
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 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

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

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar al anului 2010, care prevede: “Excedentul bugetelor 

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

Excedent - se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

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

completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea 

plăŃilor restante se reportează în exerciŃiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor deliberative, astfel: a) ca 

sursă de finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare, (…)”. 

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 24,716,99 

mii lei este repartizat pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.4, astfel : 

 

(1) 24.716,99 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.262,99 mii 

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

 

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

capitolul 61.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

(3) 12.114,99 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.114,99 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, 

conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1) ; 

(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, conform 

anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

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

la sfârşitul anului 2010. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

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

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

de 75.131,25 mii lei se rectifică conform anexei nr. 1.5 şi este 

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

publică capitolul 70.07, conform anexei nr. 1.5.1.1 

(1.5.1.1.1 ;1.5.1.1.1). 

  

 Art.4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 390.163,39 

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

- 314.578,14  mii lei – buget local ; 

- 75.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi interne 

(BCR) ;   

- 454,00 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi activităŃi 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, PoliŃia 
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Locală Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Complexul 

MultifuncŃional Caraiman Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din 

Sectorul 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi DirecŃia InvestiŃii din 

cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 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. 79 

Data: 05.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenŃi 

obiectivelor de investiŃii din cadrul Programului de 

modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea 

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

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 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE : 
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 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

obiectivelor de investiŃii din cadrul Programului de modernizare 

sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 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 InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 80 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de 

reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârile Guvernului 

României nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului naŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

Sectorului 1; 
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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 aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare, 

consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, 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 InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 81 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj mansardat Casa 

Alexandra” din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de 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 la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de Extrasul privind indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj 

mansardat Casa Alexandra”; 
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 În temeiul prevederilor  art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie etaj mansardat Casa 

Alexandra” din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face  

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 
 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 82 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj mansardat Casa 

BrăduŃ” din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de 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 la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de Extrasul privind indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj 

mansardat Casa BrăduŃ”; 
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 În temeiul prevederilor  art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie etaj mansardat Casa BrăduŃ” 

din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 83 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj mansardat Casa 

Buburuza” din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de 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 la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de Extrasul privind indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj 

mansardat Casa Buburuza”; 
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 În temeiul prevederilor  art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj mansardat Casa 

Buburuza” din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

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

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 
Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 84 

Data: 31.05.2011 



86 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj mansardat Casa 

Stejărel” din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de 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 la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de Extrasul privind indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii “ConstrucŃie etaj 

mansardat Casa Stejărel”; 
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 În temeiul prevederilor  art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii „ConstrucŃie etaj mansardat Casa Stejărel” 

din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 85 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar  

Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”,  

situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, Bucureşti,  

în vederea finalizării lucrărilor de restaurare  

a icoanelor şi a iconostasului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia InvestiŃii ;  

 Luând în considerare 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; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului NaŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 

 În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2) din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
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sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

de 290.541,00 lei Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”, situată în 

Strada Academiei nr. 22, Sector 1, Bucureşti, în vederea 

finalizării lucrărilor de restaurare a icoanelor şi a iconostasului. 

 Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi Biserica Sfântul Nicolae ”Dintr-o 

Zi”, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, Bucureşti, 

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

hotărâre. 

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

numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare 

menŃionat la art. 2. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic, Serviciul LegislaŃie şi Spatii cu altă 
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DestinaŃie decât cea de LocuinŃă şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 86 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în 

cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie 

Auto, în etapa de implementare a Proiectului  

“Şanse egale pe piaŃa muncii” 

 

 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 şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 167/2010 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, în care se evidenŃiază activităŃile şi 

serviciile specifice Proiectului “Şanse egale pe piaŃa muncii”, 
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implementate de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costurile pentru serviciile prestate în 

cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, 

în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaŃa 

muncii”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 87 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea Proiectului  

„Istorie şi civilizaŃie pe meleaguri prahovene” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sectorului 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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 Luând în considerare prevederile art.28, alin.(2) din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea 

nr.115/2006; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 430/2001 privind Strategia Guvernului României pentru 

îmbunătăŃirea situaŃiei romilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă implementarea în data de 03.06.2011 a 

Proiectului „Istorie şi civilizaŃie pe meleaguri prahovene, conform 

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

 Art.2. Valoarea totală a Proiectului este de 2305 lei. 

 Art.3. PlăŃile se fac din bugetul anual alocat DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

pentru plata ajutoarelor sociale şi de urgenŃă.  
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 88 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru transmiterea în administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile în vederea 

efectuării lucrărilor de amenajare şi întreŃinere 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de către DirecŃia InvestiŃii; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 51/29.03.2001 privind administrarea imobilului din 

PiaŃa Amzei nr.13, sector 1; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 254/29.05.2008 privind 
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administrarea reŃelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din 

municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 235/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Terenul în suprafaŃă de 697,522 mp, aferent 

imobilului din str. PiaŃa Amzei nr. 13A, înscris în Cartea Funciară 

cu nr. 80685, identificat potrivit Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta  hotărâre va trece în administrarea 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1. 

 Art.2. Trotuarele în suprafaŃă de 929,27 mp, aferente 

imobilului situat în str. PiaŃa Amzei nr. 13, înscris în Cartea 

Funciară cu nr. 91432, având nr. cadastral 26230, identificate 

potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, vor trece în administrarea AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 1. 

 Art. 3. Imobilele menŃionate la art. 1 şi art. 2 vor face 

obiectul unui proces-verbal de predare-primire în termen de cel 

mult 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul său de drept, AdministraŃia Domeniului Public Sector 

1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Management Economic şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 89 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea DirecŃiei Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu şi EvidenŃă Electorală în vederea semnării 

proceselor-verbale de vecinătate pentru imobilele 

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu şi EvidenŃă Electorală; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii cadastrului şi publicităŃii imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 134/26.03.2009 

al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor – AgenŃia NaŃională de 

cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului privind conŃinutul şi modul de întocmire a 

documentaŃiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 

aprobat prin Ordinul directorului general al AgenŃiei NaŃionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006; 

 łinând seama de numeroasele solicitări ale cetăŃenilor 

Sectorului 1 în vederea recunoaşterii şi stabilirii vecinătăŃilor pentru 

întocmirea documentaŃiilor cadastrale; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se mandatează salariaŃii DirecŃiei Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu şi EvidenŃă Electorală în vederea participării 

la măsurătorile pentru stabilirea limitelor de proprietate şi 

semnării proceselor-verbale de vecinătate pentru imobilele aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul 

său de drept, DirecŃia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi 

EvidenŃă Electorală şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 90 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea în 

 primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a 

funcŃiilor publice pe anul 2011 la nivelul  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 (Anexa nr.2) aprobat prin 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 218/29.10.2010, cu modificările  

şi completările ulterioare 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Juridică şi Resurse Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

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

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea planului de ocupare a funcŃiilor publice aprobate prin 

Ordinul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr.7660/2006; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 202/2010 – 

privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Luând în considerare propunerea privind modificarea şi 

completarea planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 

2011, înaintată AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  prin 

adresa înregistrată sub nr. 888821/16.05.2011; 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se modifică şi se completează prevederile art.2 şi 

Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/28.02.2011,  prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/05.04.2011, 

precum şi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.76/28.04.2011, vor avea  următorul cuprins: 

 

 “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de 

ocupare a funcŃiilor publice pentru DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, pe anul 

2011 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, astfel cum a fost modificat şi completat.” 
 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 29/28.02.2011, ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 76/28.04.2011 rămân nemodificate.  

 Art.3. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinŃa 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în ceea ce priveşte 

modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice pentru DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, pe anul 2011, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

data comunicării.  

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

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, DirecŃia Generală de 



105 
 

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.: 91  

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare 

a OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr.348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse 

şi servicii de piaŃă în unele zone publice, precum şi prevederile 

Hotărârii Guvernului României  nr.1334/2004 privind modificarea 

şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi 

ordinii şi disciplinei comerciale în pieŃele agroalimentare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 Văzând adresa nr. 17457/P/13.07.2010 prin care Prefectul 

Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, 

IV şi V din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 

privind finanŃele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 

numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ 

teritorială a sectorului 1, cu excepŃia celor din cadrul capitolelor 

bugetare „ÎnvăŃământ, Asigurări, AsistenŃă Socială şi Sănătate” 

pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce 

au cuprins inclusiv normativul de personal; 
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 łinând seama de DispoziŃia nr. 4868/13.07.2010 a 

Primarului Sectorului 1 prin care s-a stabilit numărul maxim de 

posturi de 40 pentru AdministraŃia PieŃelor Sector 1; 

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

cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2010 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art.1. Se aprobă Organigrama AdministraŃiei PieŃelor 

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

prezenta hotărâre.  
 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcŃii al AdministraŃiei PieŃelor 

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

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a AdministraŃiei PieŃelor Sector 1, conform Anexei nr.  

3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.4. AdministraŃia PieŃelor Sector 1 are în administrare 

bunurile din domeniul public si privat de interes local prevăzute în 

Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

exercitând drepturile şi fiind Ńinută de obligaŃiile autorităŃilor 
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administraŃiei publice locale ale sectorului 1 care rezultă din 

contractele ce au ca obiect atât punerea în valoare a acestor 

bunuri cât şi executarea unor lucrări de interes public local şi 

prestarea unor servicii publice de interes local în legătură cu 

aceste bunuri. 
 

 Art.5. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

156/26.07.2010 privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei PieŃelor Sector 1, precum şi orice alte dispoziŃii 

contrare. 
 

 Art.7. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 92 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 3 (Regulamentul de 

organizare şi funcŃionare a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman) la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.19/28.02.2011 privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare ale Complexului MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate juridică; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.19/28.02.2011 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale Complexului MultifuncŃional Caraiman;  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea  Anexei nr.3 (Regulamentul 

de organizare şi funcŃionare al Complexului MultifuncŃional 

Caraiman) la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.19/28.02.2011 privind aprobarea modificării Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Celelalte prevederile ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.19/28.02.2011 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale Complexului MultifuncŃional Caraiman vor 

rămâne neschimbate. 

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

Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Juridică şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 93 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  

 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2000 – Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind 

salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice și ale 

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

plătit din fonduri publice; 

 łinând cont de dispoziŃiile Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1332/2010; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea DirecŃiei 

Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în PoliŃia Locală a 

Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Locale Sector 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011, cu modificările şi completările 
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ulterioare, în sensul transformării unei funcŃii publice şi a unei 

funcŃii contractuale, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se modifică şi se completează Regulamentul de 

organizare şi funcŃionare al PoliŃiei Locale a Sectorului 1 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.7/31.01.2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

a) alin.(1), lit.”d”, ultima teză, alin.(2), alin.(3) şi alin.(4) ale 

art.38 din Regulamentul de de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei 

Locale a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011, se abrogă. 

b) după art. 38, se introduce un nou articol, articolul 381 – 

Regulament privind acordarea asistenŃei juridice poliŃiştilor 

locali din Sectorul 1, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, se aplică Ńinând cont şi de modificările 

şi completările aduse prin prezenta hotărâre. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat 
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General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 94 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităŃii 

de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a 

anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaŃii verzi şi 

trotuare aparŃinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 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 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. 155/2010 a PoliŃiei 

Locale; 

 łinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al 
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unităŃilor administrativ-teritoriale, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului României nr. 

1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranŃei 

publice, pentru creşterea siguranŃei cetăŃeanului şi prevenirea 

criminalităŃii stradale; 

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

c) din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând normele Regulamentului de aplicare a OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaŃia 
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pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

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

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

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

teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti  nr. 82/2008; 

 łinând cont de dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local Sector 

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

transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii 

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

special amenajate, spaŃii verzi şi trotuare aparŃinând domeniului 

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

Municipiului Bucureşti, modificată şi completată; 

 În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 34/28.02.2011 pentru modificarea şi completarea 

privind reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare 

şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate 

sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, 

spaŃii verzi şi trotuare aparŃinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1). Art. 7 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, 

transportul, depozitarea şi eliberarea sau valorificarea vehiculelor 

staŃionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. ” 

(2). Art. 8 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 Sector 

1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 8. OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor staŃionate neregulamentar 

pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, se vor realiza de către operatorul economic privat 

desemnat în urma derulării procedurilor legale.” 

(3). Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se 

modifică şi va avea cuprinsul, conform Anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1). Art. 11 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„Art. 11. Se aprobă Regulamentul privind activităŃile de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a 

vehiculelor staŃionate pe spaŃiile verzi aparŃinând domeniului 

public sau privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr. 

5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

(2). Art. 12 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 Sector 

1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 12. OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor staŃionate pe spaŃiile verzi 

aparŃinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti 

sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, se 

vor realiza de către operatorul economic privat. ” 

 Art. 3. Art. 2 din Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi 

completată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 2. (1). Se interzice staŃionarea cu orice tip de 

vehicul pe spaŃiile verzi. 

(2). Nerespectarea dispoziŃiilor alin. (1), constituie 

contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 250 lei la 500 

lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei, pentru 

persoanele juridice. 

(3). Totodată, fapta prevăzută la alin. (1) atrage ridicarea 

vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune de către PoliŃia 

Locală a Sectorului 1 după trecerea unui interval de 5 minute de 

la momentul constatării faptei.  
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(4). Constatarea ocupării spaŃiului verde se efectuează de 

către poliŃiştii locali din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1 prin 

Notă de constatare (anexa nr. 5 A) şi imortalizarea în format 

digital foto a localizării vehiculului, cu indicarea datei şi orei 

constatării, conform intervalului de timp stabilit la alin. (3). 

(5). OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor se execută de către 

operatorul economic, conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 3 

din prezenta hotărâre. ” 

 Art. 4. Anexa nr. 5 A la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi 

va avea conŃinutul conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. 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.: 95 

Data: 31.05.2011 
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Anexa nr. 1  
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 95/31.05.2011 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

“ Anexa nr. 3 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Sector 1 

 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată 

 

REGULAMENT 

 

privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea sau 

valorificarea vehiculelor staŃionate neregulamentar pe raza 

administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
 

 Art. 1. (1). Vehiculele staŃionate neregulamentar pe raza 

administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

în accepŃiunea art. 142 – 143 din Regulamentul de aplicare al 

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

aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006, sunt supuse ridicării, 

transportului şi depozitării lor în spaŃii special amenajate, până la 

eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităŃilor 

legale de valorificare.  

(2). Se consideră oprire - imobilizarea voluntară a unui 

vehicul pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste 

această durată imobilizarea se consideră staŃionare.  
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(3). Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. (1) 

vehiculele staŃionate neregulamentar, în situaŃiile indicate la art. 

142 şi art. 143 din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 

195/2002, aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006.  

 Art. 2. Constatarea staŃionării neregulamentare pe raza 

administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

se efectuează conform legii. 

 Art. 3. OperaŃiunile privind ridicarea, transportul, 

depozitarea în spaŃii special amenajate şi eliberarea vehiculelor 

staŃionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se efectuează de către 

operatorul economic autorizat, prin personalul propriu. 

 Art. 4. OperaŃiunile de ridicare a vehiculelor se pot realiza 

pe baza Notei de constatare întocmită de către agentul 

constatator din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră Bucureşti sau de 

către poliŃistul local din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1. 

 Art. 5. (1). După întocmirea Notei de constatare de către 

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

completa un proces-verbal de ridicare de către reprezentantul 

operatorului economic, conform ANEXEI nr. 3A la prezentul 

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

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

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

obligatoriu următoarele menŃiuni: marca, modelul, culoarea şi 

numărul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizica a 

acestuia. Procesul-verbal de ridicare se va întocmi în 3 
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exemplare, autocopiante, culori diferite şi înseriate. Originalul va 

rămâne la reprezentantul operatorului economic, iar celelalte 

două copii ale procesului-verbal de ridicare se vor înmâna 

poliŃistului local şi agentului din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră. 

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

operatorul economic va imortaliza în format digital foto, din 4 

unghiuri diferite, starea vehiculului. La cererea Brigăzii de PoliŃie 

Rutieră sau PoliŃiei Locale a Sectorului 1, operatorul economic 

este obligat să pună la dispoziŃia acestora fotografiile respective. 

 Art. 6. În situaŃiile în care vehiculele ridicate şi 

nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân în accepŃiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ – teritoriale, cu modificările si completările 

ulterioare, se va trece la aplicarea procedurilor prevăzute de 

această lege. 

 Art. 7. (1). Operatorul economic autorizat să desfăşoare 

activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare / 

valorificare a vehiculelor, răspunde în mod direct faŃă de 

proprietarii / deŃinătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru 

eventualele daune produse acestora ca urmare a operaŃiunilor de 

ridicare, transport şi depozitare.  

(2). Operatorul autorizat este obligat să se asigure la o 

societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune 
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produse ca urmare a operaŃiunilor de ridicare, transport şi 

depozitare. 

 Art. 8. (1). Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se 

află în custodia operatorului autorizat până la data eliberării lor şi 

va răspunde de integritatea acestora conform legii. Eliberarea se 

va efectua către proprietarul / deŃinătorul vehiculului în baza 

certificatului de înmatriculare în original sau a oricărui act din care 

să rezulte dreptul de proprietate asupra acelui vehicul. 

(2). Proprietarul / deŃinătorul legal al vehiculului este 

obligat să comunice poliŃiei rutiere, la cererea acesteia şi în 

termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinŃat 

vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, conform 

dispoziŃiilor art. 39 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 9. (1). Programul de desfăşurare a activităŃilor de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se desfăşoară zilnic, 

24 h din 24. 

(2) Programul de desfăşurare a activităŃii de eliberare a 

autovehiculelor ridicate se desfăşoară zilnic în intervalul orar 0800 

– 2000. 

 Art. 10. La cererea autorităŃilor locale, în situaŃiile 

prevăzute de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 21/2004, 

aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 15/2005 privind 

Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă, 
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operatorul economic va efectua, cu titlu gratuit, operaŃiunile de 

ridicare şi mutare a vehiculelor din zona afectată. 

 Art. 11. Restituirea vehiculelor aparŃinând instituŃiilor 

prevăzute la art. 32, alin.(2), lit. a) şi lit. b) din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se 

face gratuit, imediat şi necondiŃionat. 

 Art. 12. Cuantumul tarifelor aferente operaŃiunilor de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se stabileşte în baza 

CAIETULUI DE SARCINI aprobat conform ANEXEI NR. 4 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 13. Plata tarifelor aferente operaŃiunilor de ridicare, 

transport şi depozitare a vehiculelor se efectuează la 

reprezentantul operatorului economic autorizat care a efectuat 

operaŃiunile de ridicare, transport şi depozitare, care are obligaŃia 

să elibereze chitanŃă şi/sau factură fiscală. 

 Art. 14. Momentul eliberării către conducătorul vehiculului 

se stabileşte pe baza registrului de intrări – ieşiri existent la sediul 

locului de depozitare. 

 Art. 15. Modelul Procesului – verbal de ridicare privind fişa 

vehiculului staŃionat neregulamentar, care va fi completată de 

operatorul economic autorizat să efectueze operaŃiunile de 

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

prezentul Regulament. 
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Anexa nr. 2  

la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 95/31.05.2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 
" Anexa nr. 5A Ia H.C.L. Sector 1 nr. 416/31.10.2008, republicată 

 
Municipiul Bucureşti                                                      Seria______Nr._______ 
Consiliul Local Sector 1  
PoliŃia Locală a Sectorului 1  
Serviciul____________________ 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 

 

Încheiată astăzi, 

ziua______luna_______anul________ora________în Bucureşti, 

Sector 1________________________________ 
(nume,prenume şi numărul legitimaŃiei) 

poliŃist local din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1. 

 Astăzi, data de mai sus, la orele, ______am constatat 

faptul că pe spaŃiul verde aferent adresei din Bucureşti, 

str_____________nr___,bl___,sc._____,sector___,se află parcat 

vehiculul,marca_______________culoarea_________________,

nr.înmatriculare_______________________; 

 SituaŃia de la faŃa locului se prezintă după cum urmează: 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

• Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile 

(da/nu)_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

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

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

diferite (faŃă, spate şi părŃi laterale), cu aparatul marca_____, la 

un interval de 5 minute între cele două seturi. 

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezenŃa: 

-___________________reprezentant al operatorului economic  
(nume, prenume, nr. legitimaŃie de serviciu) 

autorizat ________________________ 
                                                 (denumire operator) 

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

________________________________care au /nu au, de făcut 

obiecŃiuni cu privire la cele consemnate mai sus 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

FaŃă de cele constatate, 

DISPUN: 
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Eliberarea spaŃiului verde ocupat de vehiculul cu nr. de 

înmatriculare___________marca,_________culoare,______prin 

ridicarea acestuia de către______________________________ 

__________,prin delegat______________________________ 

(operator economic autorizat)      (nume, prenume şi nr.legitimaŃiei de serviciu) 

cu mijlocul de transport nr.,______ 

marca___________________. 

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

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

iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului economic 

autorizat. 

Agent constatator     Reprezentant, operator economic autorizat 

 

_____________        _________________________________ 

 

 
Martor asistent 

______________ 



131 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea folosinŃei gratuite a spaŃiului situat în Calea 

GriviŃei nr. 208, sector 1, în suprafaŃă de 494 mp de către 

PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi abrogarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/12.10.2010 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  

 În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 łinând cont de dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României 

nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acŃiunilor 
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de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeŃene, 

consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a 

atribuŃiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanŃele 

publice locale; 

 În baza prevederilor Regulamentului – cadru de organizare 

şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 1332/2010; 

 În considerarea dispoziŃiilor Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.221/1999 privind transmiterea unor 

spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă din administrarea 

Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea Primăriilor de 

Sector – în vederea exercitării atribuŃiilor privind stabilirea, 

constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor 

locale şi a altor venituri ale bugetului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.2/2000 privind transmiterea unor spaŃii 

cu altă destinaŃie decât locuinŃă din administrarea P.M.B. în 

administrarea primăriilor de sector; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 204/12.10.2010 privind darea în folosinŃă gratuită, 

pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaŃiului situat în Calea 

GriviŃei nr. 208, în suprafaŃă de 494 m.p., de la DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 către DirecŃia Generală de 

Servicii Comunitare Sector 1, în scopul desfăşurării activităŃii; 
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 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2), coroborate 

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

publice locale, republicatã, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1). Se aprobă încetarea folosinŃei gratuite a spaŃiului 

situat în Calea GriviŃei nr. 208, sector 1, în suprafaŃă de 494 mp 

de către PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi revenirea acestuia în 

administrarea DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1. 

(2). La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 

abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

204/12.10.2010 privind darea în folosinŃă gratuită, pentru o 

perioadă de 10 (zece) ani, a spaŃiului situat în Calea GriviŃei nr. 

208, în suprafaŃă de 494 m.p., de la DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1 către DirecŃia Generală de 

Servicii Comunitare Sector 1, în scopul desfăşurării activităŃii. 

 Art.2. (1). Revenirea spaŃiului menŃionat la art.1, alin.(1) în 

administrarea DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1 se va face în baza unui proces – verbal de predare – 

primire încheiat între PoliŃia Locală a Sectorului 1 şi DirecŃia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a  Sectorului 1. 
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 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv 

domnul Andrei Mihail – Directorul General al PoliŃiei Locale a 

Sectorului 1 să semneze procesul – verbal de predare – primire 

având ca obiect spaŃiul menŃionat la art. 1 alin. (1). 

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

și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 și 

Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 96 

Data: 31.05.2011 
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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. 11/19.05.2011 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. 5/12/10.05.2011, 

4/9/12.04.2011, 4/37/12.04.2011, 5/4/10.05.2011, 

4/35/12.04.2011, 5/16/10.05.2011, 5/14/10.05.2011, 

4/17/12.04.2011, 4/33/12.04.2011, 5/19/10.05.2011, 

5/11/10.05.2011, 4/27/12.04.2011 a Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB ; 

 łinând seama de prevederile:  
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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 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
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HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe 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 12 

poziŃii.   

 Art. 2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă 

regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la 

obŃinerea autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

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

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

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

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 97 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar FederaŃiei Române 

de Rugby pentru amenajarea şi modernizarea bazei sportive 

din Bd. Mărăşti nr. 18-20 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Imagine, 

Cultură, Presă şi Informatică; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.3 din Legea educaŃiei fizice şi 

sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

 łinând seama de adresa FederaŃiei Române de Rugby 

înregistrată la  Primăria Sectorului 1 sub nr.15325/27.05.2011; 
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 łinând seama de protocolul încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi FederaŃia Română de Rugby pentru perioada 

2008-2013 şi de necesitatea derulării în bune condiŃii a clauzelor 

acestuia; 

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.„o” 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  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

de 620.000 lei FederaŃiei Române de Rugby pentru următoarele 

obiective: 

a) achiziŃie tribună cu o capacitate de 1000 de locuri la 

baza sportivă din Bd. Mărăşti  nr. 18-20; 

b) construcŃia unei tribune acoperite, cu vestiare şi spaŃii 

tehnice sub tribune, care să deservească toate cele trei terenuri 

ale bazei sportive; 

c) supraetajarea sediului nou al federaŃiei; 

d) gazonarea terenului 3 cu suprafaŃă sintetică de joc 

(omologată de către IRB) pentru discutarea meciurilor 

internaŃionale în lunile de iarnă; 
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e) construcŃia unui cămin sportiv pentru cazarea echipelor 

naŃionale dotat cu cantină şi două săli de studiu; 

 Art. 2. Suma de bani menŃionată la art. 1 se va acorda 

pentru anul 2011. 

 Art. 3. FederaŃia Română de Rugby va prezenta 

autorităŃilor publice locale documente justificative privind modul 

de cheltuire a resurselor financiare menŃionate la art. 1. 

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

numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile 

necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri de consiliu. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 98 

Data: 31.05.2011 
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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 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

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

împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 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; 
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 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; 

 Potrivit adresei nr. 2465/1403798/25.05.2011 transmisă de 

către DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

privind estimarea bugetului de venituri pentru care au fost avute 

în vedere încasările la data de 31.12.2010. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 

1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 în suma de 1.144.276,22 

mii lei se majorează cu suma de 311,27 mii lei devenind 

1.144.587,49 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 729.232,94 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  415.354,55  

mii lei; 

 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 
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1.031.069,42  mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate 

astfel : 

 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.009.073,88 mii lei 

se majorează cu suma de 157,87 mii lei devenind 1.009.231,75 

mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 705.233,55 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 303.998,20 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

21.684,27 mii lei se majorează cu suma de 153,40 mii lei 

devenind 21.837,67 mii lei şi sunt este repartizate pe secŃiuni, 

conform anexei nr. 1.3, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

21.420,67mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 417,00 mii 

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

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.144.587,49 mii lei, 

conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

� Bugetul local  în sumă de 1.044.427,98 mii  lei se 

majorează cu suma de 157,87 mii lei devenind 1.044.585,85 mii 

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

 

(2) 1.044.585,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 705.233,55 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 339.352,30 

mii lei; 

 

(2) 159.560,86 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 75.622,99 mii lei; 

- 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) 24.908,64 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 23.332,75 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 ;1.2.1.2.2); 
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(4) 52.250,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 52.250,00 

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

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

din care :  

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

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

(6) 32.257,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.677,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 12.580,84 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3) ; 

(7) 161.601,86 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, 

din care:  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 157.414,58 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 4.187,28 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.1 ; 

1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2 ; 1.2.1.6.1.2.1 ; 1.2.1.6.1.2.2 ; 

1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.1.5) ; 

(8) 6.151,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.661,00 mii lei; 

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

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1) ; 
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(9) 101.100,78 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 82.992,90 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 18.107,88 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 

1.2.1.8.3;1.2.1.8.4) 

(10) 160.731,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă 

Socială capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.703,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 62.028,10 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.1.1;1.2.1.9.1.2 ; 

1.2.1.9.1.3 ;1.2.1.9.1.4 ;1.2.1.9.1.5) 

(11) 145.088,39 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

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

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 132.598,39 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 

1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5) ; 

(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, 

conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1;1.2.1.11.2) 

(13) 52.795,07 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 43.814,72 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 8.980,35 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.2.1; 

1.2.1.12.2.2) ; 

(14) 12.231,86 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 12.231,86 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

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

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar al anului 2010, care prevede: “Excedentul bugetelor 

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

Excedent - se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

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

completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua 

secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

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

după achitarea plăŃilor restante se reportează în exerciŃiul 

financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

de dezvoltare, (…)”. 

 



148 
 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 24.716,99 

mii lei se majorează cu suma de 153,40 mii lei devenind 

24.870,39 mii lei si este repartizat pe secŃiuni, conform anexei nr. 

1.4, astfel : 

 

(2) 24.870,39 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 23.999,39 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 871,00  mii 

lei; 

 

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

capitolul 61.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

(3) 12.268,39 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 11.851,39 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 417,00 mii lei, conform 

anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1 ; 1.4.1.1.1.1 ; 1.4.1.1.1.2 ; 1.4.1.1.2 ; 

1.1.1.1.2.1 ; 1.4.1.1.2.2 ; 1.4.1.1.2.3 ; 1.4.1.1.3 ; 1.4.1.1.4) ; 

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

capitolul 68.10, din care: 



149 
 

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

conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) ; 

(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, conform 

anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1) 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

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

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

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

sfârşitul anului 2010. 
 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2011 în sumă 

de 75.131,25 mii lei se rectifică conform anexei nr. 1.5 şi este 

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) 75.131,25 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi 

dezvoltare publică capitolul 70.07, conform anexei nr. 1.5.1.1 

(1.5.1.1.1). 
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 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 394.497,26 

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

- 318.495,01  mii lei – buget local ; 

- 75.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi 

interne (BCR) ;   

- 871,00 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 
 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, PoliŃia 

Locală Sector 1, DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Complexul 

MultifuncŃional Caraiman Sector 1, UnităŃile de ÎnvăŃământ din 

Sectorul 1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1 şi DirecŃia InvestiŃii, 

DirecŃia UtilităŃi Publice din cadrul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, 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.: 99 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Sectorului 1 în Consiliul de administraŃie al GrădiniŃei de 

copii M.Ap.N. nr.2, situată în Str.G-ral Cristescu Constantin, 

nr.5, Sector 1, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al 

Comisiei de cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile art.96, alin.(2), lit.”a” din 

Legea nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale; 

 Având în vedere adresa GrădiniŃei de copii M.Ap.N. nr.2 

nr.375/24.05.2011, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti sub nr.14741/24.05.2011; 



152 
 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se numeşte domnul Cristian Dumitrescu – 

reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de 

administraŃie al Grădinitei de copii M.Ap.N. nr.2, situată în Str.G-

ral Cristescu Constantin nr.5, Sector 1, Bucuresti. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

persoana nominalizată la art.1, GrădiniŃa de copii M.Ap.N. nr.2 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.:100 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

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

muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - 

Legea - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, modificată şi completată 

prin Hotărârea Guvernului României nr. 967/2010; 

 łinând seama de Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului 

muncii, familiei şi protecŃiei sociale şi al ministrului finanŃelor 

publice privind Normele metodologice pentru aplicarea 

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

personalului plătit din fonduri publice; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 9/31.01.2011 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

nr.2/12.05.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de 
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funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Avizul eliberat sub nr. E 

711/19.04.2011 de către Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei 

Sociale, cu privire la structura organizatorică a DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Avizul eliberat sub nr. 

888614/27.05.2011 de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici cu privire la funcŃiile publice din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

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

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

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului în vederea aplicării dispoziŃiilor art.100, 

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

publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei 

nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Încadrarea personalului în numărul de posturi 

aprobat şi pe noile funcŃii din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, astfel cum este 

reorganizată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi 

stabilirea drepturilor salariale aferente acestora se realizează în 

termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil 

fiecărei categorii de funcŃii. 

 Art.6. Începând cu data prezentei hotărâri, încetează 

efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

9/31.01.2011 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. 

 Art.7. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

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

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 101 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 97/22.04.2010 privind aprobarea implementării activităŃilor 

Proiectului “Orizont 2009”, elaborat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind aprobarea implementării 

activităŃilor Proiectului “Orizont 2009”, elaborat de DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Proiectul “Orizont 2009”, elaborat de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în cadrul Programului OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, aprobat pentru finanŃare conform 

Scrisorii de Informare privind Aprobarea Cererii de FinanŃare nr. 

E1412/AZ/24.03.2010, înregistrată la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 

13649/29.03.2010; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010, în sensul introducerii la art. 1 a 

unui un nou alineat şi va avea următorul cuprins:  
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“Se aprobă Organigrama, Statul de funcŃii şi Statul de 

personal pentru implementarea activităŃilor Proiectului 

“Orizont 2009” elaborat de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pe toată durata de 

implementare a Proiectului, în conformitate cu Proiectul şi 

anexele acestuia, astfel cum au fost aprobate.” 

 

 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.: 102 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

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

Ştefania, aflat în plasament la Casa de Tip Familial. 

„Alexandra”, conform SentinŃei Civile nr. 1032/16.07.2009, 

emisă de 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; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1032/16.07.2009,  

emisă de Tribunalul Bucureşti prin care s-a instituit măsura de 

protecŃie specială plasament la Casa de Tip Familial ,,Alexandra”, 

pentru copilul Bălan Ştefania; 

 Luând în considerare SentinŃa Civilă  nr. 218/ 10.02.2011, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Bălan 

Ştefania şi  se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor 

părinteşti faŃă de copil 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 Bălan 

Ştefania, aflat în plasament la Casa de Tip Familial. „Alexandra”, 

conform SentinŃei Civile nr. 1032/16.07.2009, emisă de Tribunalul 

Bucureşti. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 103 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea consimŃământului pentru deplasarea în 

excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul 

Grigore Ioan-Neluş, aflat în plasament la Complexul de 

Servicii Sociale ,,Jiului’’conform SentinŃei Civile nr 

1460/16.12.2009, emisă de 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; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Având în vedere SentinŃa Civilă nr. 1460/16.12.2009, emisă 

de Tribunalul Bucureşti prin care s-a instituit măsura de protecŃie 

specială  plasament la Complexul de Servicii Sociale ,,Jiului’’, 

pentru copilul Grigore Ioan-Neluş; 

 Luând în considerare SentinŃa Civilă nr. 640/28.03.2011, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, prin care se încuviinŃează 

deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul Grigore 

Ioan-Neluş 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 Grigore 

Ioan-Neluş, aflat în plasament la Complexul de Servicii Sociale 

,Jiului’ ’conform SentinŃei Civile nr 1460/16.12.2009, emise de 

Tribunalul Bucureşti. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 104 

Data: 31.05.2011 
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Sumar 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor social 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3177/18.05.2011 a Primarului 

sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 29458/17.05.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială 

a persoanelor vârstnice; 

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor social în cuantum de 500 

lei persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3, care 
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aniversează cel puŃin 100 de ani de viaŃă, prevăzute în Anexă la 

prezenŃa hotărâre. 

Art. 2. Sumele necesare acordării prestaŃiilor sociale sunt 

acordate în baza dispoziŃiei Primarului Sectorului 3, din bugetul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

capitolul “ajutoare sociale”. 

Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prezenŃei hotărâri. 

Art. 4. 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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 50 

DIN 26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unei deplasări în străinătate 

 

Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 29457/17.05.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- Prevederile art. 23 alin. 4 lit. b din Legea nr. 273/2004, 

republicată privind regimul juridic al adopŃiei; 

- SentinŃa Civilă nr. 500/12.04.2010 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru copilul 

Dumitrescu Constantin Gioni Romica; 

- SentinŃa Civilă nr. 850/09.08.2005 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus plasamentul copilului  Dumitrescu Constantin Gioni 

Romica la asistent maternal profesionist angajat al D.G.A.S.P.C. 

Sector 3; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- Raportul comisiei pentru Rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 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 deplasarea copilului Dumitrescu Constantin 

Gioni Romica în Grecia în perioada 28.06.2011 – 06.07.2011, 

împreună cu d-na Bălaşa LenuŃa, având datele de identificare 

prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul Local Sector 3, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3 şi persoană împuternicită, 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prezenŃei 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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 51 

DIN 26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Proiectului  

“Închiderea Centrului de Plasament Sf. Nicolae şi 

dezvoltarea de servicii alternative de tip rezidenŃial” 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 28119/11.05.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea 

programelor de interes naŃional în domeniul protecŃiei familiei şi a 

drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012, 

- 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, 

- cererea de finanŃare cu titlul “Închiderea Centrului de 

Plasament Sf. Nicolae şi dezvoltarea de servicii alternative 

de tip rezidenŃial” întocmită de D.G.A.S.P.C. Sector 3, înaintată 

în cadrul sesiunii de selecŃie de proiecte organizate de 

M.M.F.P.S. – DirecŃia Generală ProtecŃia Copilului, cu termen 
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limită de depunere 24 februarie 2011, 

- Acordul de principiu al Primarului Sectorului 3 nr. 

1297/24.02.2011 

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru Rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului 

implementării Proiectului “Închiderea Centrului de Plasament 

Sf. Nicolae şi dezvoltarea de servicii alternative de tip 

rezidenŃial”, în cadrul programului de interes naŃional “Închiderea 

instituŃiilor de tip vechi şi înfiinŃarea de centre de recuperare, de 

case de tip familial şi/sau apartamente” – PIN 1. 

Art. 2 Pentru implementarea Proiectului Consiliul Local Sector 3 
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va asigura finanŃarea sumelor reprezentând contribuŃia ce îi 

revine D.G.A.S.P.C. Sector 3, în valoare de 185.238 lei din 

valoarea totală a Proiectului (1.851.815 lei), precum şi toate 

cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza 

de implementare a Proiectului.  

Art. 3 În situaŃia în care, pe parcursul implementării Proiectului, în 

vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea 

bugetului acestuia, D.G.A.S.P.C. Sector 3 va suporta costurile 

suplimentare din fonduri proprii. În situaŃia în care în urma 

efectuării şi aprobării de Consiliul Local al sectorului 3 a studiului 

de fezabilitate, rezultă o valoare mai mare a proiectului decât cea 

prevăzută în cererea de finanŃare , D.G.A.S.P.C. Sector 3 va 

asigura diferenŃa din fonduri proprii. 

Art. 4. Consiliul Local Sector 3 va asigura cheltuielile de 

funcŃionare pentru serviciile înfiinŃate pentru o perioadă de minim 

3 ani după închiderea Proiectului şi se angajează ca imobilul din 

str. Jean Steriadi nr. 40A, în care funcŃionează în prezent Centrul 

de Plasament “Sf. Nicolae” să nu mai fie utilizat pentru 

funcŃionarea unui centru rezidenŃial pentru copii. 

Art. 5 Consiliul Local Sector 3 împuterniceşte pe Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. sector 3 în vederea semnării contractul 

de finanŃare. 

Art. 6. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezenŃei 

hotărâri.  

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 52 

DIN 26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3  
 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 

3, în vederea finalizării lucrărilor de conservare șșșși  restaurare 
după consolidare a Bisericii Dobroteasa, monument de 

arhitectură din secolul al XVIII-lea, cu sediul în Bdul Mircea 

Vodă nr. 35 A, sector 3, Bucureșșșști 
 
 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr.3202/19.05.2011al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport; 

� Cererea Parohiei Dobroteasa, înregistrată la Primăria 

Sectorului 3 cu nr. 2460/20.04.2011; 

� 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, modificată și completată prin Legea nr. 

128/2009; 

� 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 c 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, 
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buget, finanŃe; 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret. 

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, 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei în vederea 

finalizării lucrărilor de conservare și restaurare după consolidare, 

pentru Biserica Dobroteasa, cu sediul în Bdul Mircea Vodă nr. 35 

A, sector 3, București 

Art.2. DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi Direcția 

Învățământ 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, 

MARIA MIRELA DINU 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  53 
DIN  26.05.2011                          
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 

3, în vederea continuării lucrărilor de construire pentru 

Ansamblul Arhitectural  Catedrala Mântuirii Neamului 

 

 

 Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 3201/19.05.2011 al Serviciului 

Cultură EducaŃie Sport; 

� Cererea Patriarhiei Române, înregistrată la Primăria 

Sectorului 3 cu nr. 3057/13.05.2011; 

� OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

19/2005, privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala 

Mântuirii Neamului, modificată şi aprobată prin Legea nr. 

261/2005, și modificată prin Legea nr. 376/2005, art.1, alin 2; 

� OrdonanŃa Guvernului României nr. 82/2001, privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, 

completată, modificată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002; 

� Legea nr. 128/2009 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, pentru stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute în România, articolul I, punctul 4; 
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� Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 

82/2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 313/2006 și Hotărârea Guvernului României nr. 

1265/2010; 

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

� Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultura, culte, sport şi tineret. 

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, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei  în vederea 

continuării lucrărilor de construire pentru Ansamblul Arhitectural 

Catedrala Mântuirii Neamului, cu sediul în Calea 13 Septembrie, 

nr. 4-60, sector 5, București. 

Art. 2. DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii AchiziŃii şi Direcția 

Învățământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 54 

DIN 26.05.2011                      
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind avizarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3, 

pentru anul şcolar 2011 – 2012 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3196/19.05.2011 al DirecŃiei 

ÎnvăŃământ Cultura şi  DirecŃiei Juridice şi Patrimoniu; 

- Legea educaŃiei NaŃionale nr. 1/2011; 

- Prevederile art. 1 din OMECTS Nr. 3753/09/02/2011; 

- Prevederile art. 101 din OMECTS Nr. 5618/11/11/2010; 

- Adresa nr. 4045/21/03/2011; 

- Adresa nr. 7182/14/04/2011; 

- Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, cultura, 

culte, sport şi tineret; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 

În temeiul art. 45, alin. 2, din Legea nr. 215/2001, republicată, 

privind administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează reŃeaua unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 3 pentru anul şcolar 2011 – 2012, 

aprobată în Consiliul de AdministraŃie al Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, conform anexei I. 

 

Art.2. Primarul Sectorului 3, DirecŃia Juridică şi Patrimoniu şi 

DirecŃia ÎnvăŃământ Cultură vor duce la îndeplinire prevederile 

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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 55 

DIN 26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind implementarea sistemului de plată a impozitelor şi 

taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul 

internetului 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 3199/19.05.2011 întocmit de către 

DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- prevederile H.G. 1235/2010 – privind plata online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar; 

- prevederile art. 20 din Legea 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor ; 

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

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

locală;  

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă implementarea sistemului de plată a impozitelor 

şi taxelor locale datorate bugetului local al sectorului 3 cu ajutorul 
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cardului bancar prin intermediul internetului. 

Art.2.Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de plată a 

impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin 

intermediul internetului vor fi suportate din bugetul local al 

Consiliului Local sector 3. 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 56 

DIN 26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3  

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciŃiului 

bugetar şi a situaŃiilor financiare pe anul 2010 

 

Având în vedere: 

� Raportul nr. 3197/19.05.2011 privind contul de încheiere a 

exerciŃiului bugetar şi a situaŃiilor financiare pe anul 2010 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe.  

În conformitate cu prevederile art.57 alin.1 şi 4 din Legea 

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

completările ulterioare, Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată 

în 2005, 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 contul anual de încheiere a exerciŃiului bugetar 

şi situaŃiile financiare centralizate ale Consiliului Local Sector 3 pe 

anul 2010 conform anexei nr. 1,  care face parte integrantă din 
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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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  57 

DIN  26.05.2011 
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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 

extindere unitate învăŃământ cu bazin înot acoperit 2S+P 

în incinta Liceului Teoretic AI Cuza 

pe Aleea Barajul Dunării nr.5, Sector 3 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. 3261/25.05.2011 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; 

Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 
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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 unitate de învăŃământ cu bazin înot acoperit” pe Aleea 

Barajul Dunării nr. 5 în incinta Liceului Teoretic AL. I. Cuza, 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. 

Art.5. Primarul Sectorului 3 şi Departamentul Arhitect Şef vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 



190 
 

Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 58 

DIN 26.05.2011  
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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 

extindere unitate învăŃământ în incinta GrădiniŃei nr. 241 

pe Strada Rotundă nr. 19, Sector 3 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. 3259/25.05.2011 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; 

Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“extindere unitate de învăŃământ cu clădire multifuncŃională” pe 

Strada Rotundă nr. 19 în incinta GrădiniŃei nr. 241, pe teren 

domeniu public al municipiului Bucureşti administrat de Consiliul 

Local al Primăriei Sector 3 în conformitate cu plan reglementari 

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 Departamentul Arhitect Şef 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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  59 

DIN  26.05.2011 
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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 

extindere unitate învăŃământ în incinta GrădiniŃei nr. 196 

pe Strada Ionescu Petre nr. 76, Sector 3 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr. 3260/25.05.2011 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; 

Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“extindere unitate de învăŃământ cu clădire multifuncŃională” pe 

Strada Plut. Ionescu Petre nr. 76 în incinta GrădiniŃei nr. 196, pe 

teren domeniu public al municipiului Bucureşti administrat de 

Consiliul Local al Primăriei Sector 3 în conformitate cu plan 

reglementari anexat, parte integrantă din prezenŃa 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 Departamentul Arhitect Şef 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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.   60 

DIN  26.05.2011 
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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/ complex alimentar 

pe Bdul 1 Dec 1918 x Colonel Iosif Albu, Sector 3 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr.3363/26.05.2011 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; 

Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 
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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 / 

complex alimentar” pe Strada col. Iosif Albu x Bulevardul 1 

Decembrie 1918, pe teren domeniu public/privat al municipiului 

Bucureşti administrat de Consiliul Local al Primăriei Sector 3 în 

conformitate cu plan reglementari 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 Departamentul Arhitect Şef vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
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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, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 61 

DIN  26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

3 nr. 43/2008 referitoare la aprobarea strategiei locale în 

domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei drepturilor copilului 

în perioada 2008-2013 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 30461/23.05.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Drepturilor Copilului 

sectorului 3; 

- Proiectul “PerfecŃionarea personalului în vederea eficientizării 

activităŃii”, cod SMIS 19152, finanŃat în cadrul Programului 

OperaŃional – Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, axa 

prioritară 1, domeniul de intervenŃie 1.3; 

- Contractul de finanŃare nr. 151/18.06.2010 încheiat între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 şi 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor – DirecŃia pentru 

Dezvoltarea CapacităŃii Administrative; 

- Hotărârea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 43/2008 privind 

aprobarea strategiei locale în domeniul asistenŃei sociale şi 

protecŃiei drepturilor copilului în perioada 2008-2013; 

- art. 1 alin 1 şi 2 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
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funcŃionare a DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă completarea Strategiei DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3 2008-2013 cu 

capitolul “Dezvoltarea resurselor umane şi formarea 

profesională”, conform Anexei. 
 

Art. 2. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se modifică şi 

se completează în mod corespunzător Anexa  1 la Hotărârea 

Consiliului Local al sectorului 3 nr. 43/2008. 
 

Art. 3. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
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Art. 4. Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

  

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  62 

DIN  26.05.2011 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de 

consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului 

Săvulescu Gheorghe, constatată prin Hotărârea Consiliului Local 

sector 4 nr.51/28.04.2011; 

 łinând cont de adresa Partidului Democrat Liberal 

nr.165/12.05.2011, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 

139/17.05.2011; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 În baza dispoziŃiilor art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 

pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi 

completată; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   
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HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al domnului 

PURCĂREA Ion, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la 

alegerile locale din iunie 2008, pe locul declarat vacant prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.51/28.04.2011.   

 Art. 2 Domnul PURCĂREA Ion, va fi membru în cadrul 

Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecŃia 

mediului şi turism (comisie de bază) şi în cadrul Comisiei 

pentru activităŃi economico-financiare, buget şi finanŃe (comisie 

secundară).   

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 68/26.05.2011 
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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 contului de încheiere a exerciŃiului bugetar 

pe anul 2010 
 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Luând în considerare:   

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate privind încheierea exerciŃiului 

bugetar pe anul 2010 al DirecŃiei Economice Nr. P.6.1. / 1790 

/19.05.2011 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4. 

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

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a”şi art.81, alin.2, 

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

modificată şi completată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

pentru anul 2010 atât pentru partea de venituri cât şi pentru 

partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, 



208 
 

capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de 

finanŃare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 
 

Anexa 1. - Cont execuŃie bugetară: venituri proprii. 

Anexa 2. - Cont execuŃie bugetară: cheltuieli. 

Anexa 3. - Cont execuŃie bugetară: fond rulment. 

Anexa 4. - Cont execuŃie bugetară: credite bancare. 

Anexa 5. - Cont execuŃie bugetară: autofinanŃate 

parŃială. 

Anexa 6. - Cont execuŃie bugetară: autofinanŃat 

integral. 
 

 Art. 2 – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la 

partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru 

anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform 

anexelor: 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5.1, 

2.6.2, 2.6.3, 2.7.3, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.10, 2.10.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 3 – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local, 

pentru anul 2010 DirecŃii Descentralizate, la partea de cheltuieli, 

pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

conform anexelor: 

 DirecŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ, Sanitare şi Creşelor – 

Anexele: 3.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.3.1 

 DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale - Anexa: 3.4 
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 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

-Anexele: 3.5, 3.6.1, 3.6.2 

PoliŃia Comunitară. – Anexa: 3.7.1 

Centrul Medico Social Sfântul Luca – Anexele: 3.8, 3.8.1, 

3.9.1 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr.1 – Anexa: 3.10.1 

Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu – 

Anexa : 3.11.1 

Care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 4 – Se aprobă contul de execuŃie al veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului local (fond de rulment), 

Activitate Proprie PS4, pentru anul 2010 la partea de cheltuieli, 

capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 4, 4.1, 

4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.7, 

4.8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 5 – Se aprobă contul de execuŃie al creditelor interne şi 

externe pentru anul 2010 conform anexelor: 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 

5.2, 5.2.1, 5.2.2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 6 – Se aprobă contul de execuŃie al instituŃiilor publice 

şi activităŃilor finanŃate parŃial din venituri proprii, pentru anul 2010 

pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

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

anexelor: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11. care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 7 – Se aprobă contul de execuŃie al DirecŃiei de 

Administrare a PieŃelor Sector 4 pentru anul 2010 atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli, activitate finanŃată integral 

din venituri proprii, conform anexelor: 7, 7.1 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 8 – Se aprobă contul de execuŃie al bugetului local la 

partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primăria Sector 4) pentru 

anul 2010, conform anexei 8 – contul de execuŃie a bugetului 

local centralizat – aparat propriu, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

 Art. 9 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la 

îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin DirecŃia 

Economică 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 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 69/26.05.2011 
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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 mai 2011, în baza 

Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului 

Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.9.2./ 1432/16.05.2011 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală – Compartimentul RelaŃii cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local   ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G. nr. 1588/2007 - pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.230/2007; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susŃinerii 

examenului de atestare desfăşurat la data de: 14.05.2011, 

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 conditŃile pentru exercitarea acestei 

activităŃi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia RelaŃii 

cu Comunitatea Locală prin Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile 

de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 70/26.05.2011 
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Anexă 
la HCLS4 nr. 70/26.05.2011 

 L I S T A 
  Persoanelor care au obŃinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susŃinerii examenului 

                                                             din: 14.05.2011   

Nr. Nume Seria Certificat 

Crt. Prenume Atest. Nr. Data 

1 BALTARU CĂTĂLIN ROMEO 37 0.746 14.05.2011 
2 BUCOVEANU EUGEN  37 0.747 14.05.2011 

3 COTENESCU IONUł 37 0.748 14.05.2011 
4 DEOANCĂ MARIA 37 0.749 14.05.2011 

5 GABĂR ILIE 37 0.750 14.05.2011 
6 GHEORGHIAN ANA 37 0.751 14.05.2011 

7 IORDACHE MARIUS 37 0.752 14.05.2011 

8 IOSIF ION 37 0.753 14.05.2011 
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9 IOłA CRISTINA 37 0.754 14.05.2011 

10 MIHALACHE SIMON 37 0.755 14.05.2011 
11 MIHALCEA ŞTEFAN 37 0.756 14.05.2011 

12 MITRICĂ DANIELA 37 0.757 14.05.2011 
13 MOISE MIOARA 37 0.758 14.05.2011 

14 NEDELCU CAMELIA 37 0.759 14.05.2011 

15 NEMłEANU DRAGOŞ 37 0.760 14.05.2011 
16 NIDELEA DUMITRA 37 0.761 14.05.2011 

17 PASĂRE VASILE 37 0.762 14.05.2011 
18 PETRESCU CORNELIU 37 0.763 14.05.2011 

19 POCIOVĂLIŞTEANU EUGEN 37 0.764 14.05.2011 

20 RĂDULESCU ANGELA  37 0.765 14.05.2011 
21 SANDU MIHAIL 37 0.766 14.05.2011 

22 SĂRARU TEODORA 37 0.767 14.05.2011 
23 STĂNESCU DĂNUł 37 0.768 14.05.2011 

24 ŞTEFAN MARIOARA 37 0.769 14.05.2011 
25 TENTU ION 37 0.770 14.05.2011 

26 TOMA CONSTANTIN 37 0.771 14.05.2011 

27 TOMESCU GEORGETA 37 0.772 14.05.2011 
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28 TIPTER MIHAELA 37 0.773 14.05.2011 

29 UMBRĂ ALEXANDRU 37 0.774 14.05.2011 
30 URSESCU GABRIEL 37 0.775 14.05.2011 

31 VASILE NICOLETA 37 0.776 14.05.2011 
32 ZAMFIR DUMITRU 37 0.777 14.05.2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 



217 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,, Listei cu ordinea de prioritate pe anul 

2011, pentru atribuirea de locuinŃe sociale persoanelor 

evacuate sau care urmează a fi evacuate din Sectorul 4” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului 

SpaŃiu Locativ nr. P3/28/26.04.2011 precum şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 4, 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4, 

 În conformitate cu art.43 din Legea locuinŃei nr.114/1996, 

republicată precum şi art.21, art.30 din Hotărârea Guvernului 

nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare  a prevederilor Legii locuinŃei nr.114/1996, 

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

alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 - Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 

2011, pentru atribuirea de locuinŃe sociale persoanelor 

evacuate sau care urmează a fi evacuate din Sectorul 4” , 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, 

Serviciul SpaŃiu Locativ şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, 

Documente-Electoral vor aduce la îndeplinirea prevederilor 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 71/26.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar pentru copii 

beneficiari ai serviciilor de protecŃie specială oferite de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4, pe anul 2011 

 

 Consiliul Local al sectorului 4 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 łinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate 

nr.1346/10.05.2011 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HGR nr. 

268/2007 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, modificată şi aprobată de HGR nr. 

89/2010; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit. n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreŃinere al 

copiilor, beneficiari ai serviciilor de protecŃie specială acordate în 

cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, în cursul anului 2011, potrivit Anexei  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 şi DirecŃia Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4, prin 

compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 72/26.05.2011 
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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 derulării proiectului „ Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4” în anul 2011 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local sector 4 

nr.20/25.02.2010 privind aprobarea derulării proiectului, Îngrijiri 

socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu 

nevoi speciale din Sectorul 4”; 

 Văzând expunerea pe motive a Primarului Sectorului 4, 

precum şi Referatul de Specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 4 nr. 

11200/17.05.2011.; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 şi 

art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice,  

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

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.(1) Se aprobă derularea proiectului „Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4”, pentru anul 2011, destinat persoanelor 

vârstnice cu probleme sociale de pe raza sectorului 4 si care 

prezintă diferite afecŃiuni medicale. 

(2) Proiectul prevazut la alin.(1) va fi desfăşurat de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 în colaborare cu FundaŃia „Crucea galbenă”, conform 

Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă bugetul proiectului „Îngrijiri socio-

medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 

speciale din Sectorul 4”, potrivit Anexelor 2 şi 2.1. la prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 4, să 

întocmească toate documentele necesare derulării şi finanŃării, în 

limita sumelor aprobate cu această destinaŃie, proiectului 

„Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice 

cu nevoi speciale din Sectorul 4”. 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului prin 

compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 73/26.05.2011 
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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 documentaŃiilor şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi „Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi 

îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 – reparaŃii capitale şi 

reabilitare sistem rutier contract subsecvent 17” ,“Lucrări de 

construcŃii, de fundaŃii şi îmbrăcare a drumurilor din sectorul 

4 – reparaŃii capitale, reabilitare şi modernizare sistem rutier 

contract subsecvent 19 ” şi “Lucrări de construcŃii, de 

fundaŃii şi îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 – reparaŃii 

capitale, reabilitare şi modernizare sistem rutier contract 

subsecvent 20 ”. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr.487/ 23.05.2011. 

 Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

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

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 
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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 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiŃii şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, 

conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană 

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 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 74/26.05.2011 
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Anexa nr. 1 

la HCLS4 nr. 74/26.05.2011 

Obiective de investiŃii 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv Valoare execuŃie din SF mii lei 

1 ReparaŃii capitale strada Mitropolit Nifon- 

contract subsecvent 17 

1.215,27 

2 ReparaŃii capitale strada Liveni- contract 

subsecvent 17 

271,76 

3 ReparaŃii capitale sistem rutier contract 

subsecvent 17 

6.753,69 

4 Reabilitare sistem rutier strada Poenaru 

Bordea - contract subsecvent 17 

1.664,26 

5 Reabilitare/modernizare sistem rutier strada 

Drumul CreŃeştilor - contract subsecvent 19 

3.278,41 
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6 ReparaŃii capitale sistem rutier strada 

IenăchiŃă Văcărescu- contract subsecvent 19 

658,54 

7 ReparaŃii capitale sistem rutier contract 

subsecvent 19 

5.963,28 

8 Modernizare sistem rutier strada Perşani- 

contract subsecvent 20 

945,96 

9 ReparaŃii capitale şi reabilitare sistem rutier 

contract subsecvent 20 

7.604,49 

 TOTAL 28.355,66 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca 

Europeană de InvestiŃii în vederea reabilitării termice a blocurilor 

de locuinŃe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi de Raportul de 

specialitate întocmit de DirecŃia Dezvoltare Urbană; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, 

art.61 alin.1), 2), 3) precum şi art.63 alin.1), 2), 4) şi 8) din Legea 

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

completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi 

funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborată cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 
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Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

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

 łinând seama de prevederile art. 942 din Codul civil, 

referitoare la contracte sau convenŃii; 

 În conformitate cu HCGMB nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către consiliile locale 1 - 6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2 lit. “b” şi ale art. 81 alin. 

2 lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă contractarea unui împrumut extern de la 

Banca Europeană de InvestiŃii, în valoare de până la 70 milioane 

euro cu o perioadă de valabilitate de până la 20 de ani, o 

perioadă de graŃie de până la 4 ani pentru reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinŃe în Sectorul 4 Bucureşti în perioada 2011-

2014 

 Art.2. Din bugetul Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti se asigură integral plata: 
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a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor 

de investiŃii de interes local; 

 Art.3.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

www.ps4.ro următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate/garantate 

în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de graŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

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

a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancŃiunile 

prevăzute de lege. 

 Art.4.(1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile 

bugetului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul 

veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti va garanta 

anual, va fi egal cu obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a 
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comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului 

respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii sau 

răspunderi ale Guvernului şi acesta va fi plătit din bugetele locale 

sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei publice locale. 

(3) Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti să semneze în numele şi pentru Sectorul 4 

al Municipiului Bucureşti acordul de garantare a împrumutului şi 

să semneze în numele şi pentru Consiliului Local al Sectorului 4 

al Municipiului Bucureşti toate documentele necesare obŃinerii 

autorizării şi derulării finanŃării prin creditare bancară. 

 Art.5. Se împuterniceşte (mandatează) Primarul Sectorului 

4 al Municipiului Bucureşti să negocieze termenii şi condiŃile 

finanŃării şi să semneze Contractul de FinanŃare ce urmează a se 

încheia între Banca Europeană de InvestiŃii şi Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti şi orice alte documente necesare finanŃării 

reabilitării termice a blocurilor de locuinŃe în Sectorul 4 Bucureşti 

în perioada 2011-2013, pentru şi în numele Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.6. Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

Secretariatul Sectorului 4, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre 

conform competenŃelor. 

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul 

Secretarului Sectorului 4, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, Prefectului 



232 
 

Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinŃă publică prin 

publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti precum şi 

pe pagina de internet www.primerie4.ro 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 75/26.05.2011 
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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 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 

privind respingerea transmiterii terenului în suprafaŃă de 1147 m² 

situate în Bucureşti la intersecŃia dintre Şos. Giurgiului şi Str. 

Toporaşi, Sect. 4, identificat conform planului – anexă din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea 

DirecŃiei de Administrarea a PieŃelor Sector 4 în vederea 

organizării unui târg social 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi 

Raportul de Specialitate al DirecŃiei de Administrarea a PieŃelor 

Sector 4 nr. 2869/19.05.2011. 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 4; 

 Văzând dispoziŃiile Hotărârii nr.348/2004 modificată şi 

completată privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii 

de piatră în unele zone publice, 

 În temeiul O.G. Nr.71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrarea a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată prin Legea Nr. 3/2003. 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art. 45 alin.(3) 

coroborat cu art.81 alin.(2) lit.,,f,, şi lit.,,o,, şi alin.(4) din Legea nr. 
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215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă transmiterea în administrarea 

DirecŃiei de AdministraŃie a PieŃelor Sector 4 a terenului în 

suprafaŃă de 1147 m² situat în Bucureşti la intersecŃia dintre Şos. 

Giurgiului şi str. Toporaşi, Sect. 4, identificat conform planului – 

Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre în 

vederea organizării unui târg social. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 76/26.05.2011 
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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 transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania 

NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.-S.A”, a terenului în suprafaŃă de 

1400 mp, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport” 

situat în incinta Grupului Şcolar Industrial “Dacia Bucureşti” 

din Strada Caporal Grigore Marin nr. 42-44, Sector 4, 

Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului de 

consilieri locali PDL Sector 4; 

 łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor  Sector 4; 

 Văzând raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local 

Sector 4; 

 În conformitate cu: 

- O.G. nr.25/2001 privind înfiinŃarea Companiei NaŃionale 

de InvestiŃii “C.N.I.-S.A” şi a prevederilor: 

- Art. 112 din Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011; 

- Art. 2 alin.(2) şi art. 4 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 

818/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

derularea Programului “Săli de Sport” realizat prin Compania 

NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.-S.A” 
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 În temeiul prevederile art.45 alin.(3) precum şi art.81 din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă transmiterea, în folosinŃă gratuită către  

Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.-S.A”, a terenului în 

suprafaŃă de 1400 mp, identificat potrivit anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, pe durata construirii 

obiectivului “Sala de Sport” situat în incinta Grupului Şcolar 

Industrial “Dacia Bucureşti” din Strada Caporal Grigore 

Marin nr. 42-44, Sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2 Terenul identificat la Art. 1 face parte din domeniul 

public al statului, este lipsit de orice sarcini şi se transmite în 

folosinŃă gratuită  Companiei NaŃionale de InvestiŃii “C.N.I.-S.A” 

pe toată durata realizării construcŃiei sălii de sport. 

 Art. 3 Predarea terenului se va face în condiŃiile legii, în 

baza protocolului de predare-primire încheiat între AdministraŃia 

Şcolilor  Sector 4 şi Compania NaŃională de InvestiŃii “C.N.I.-S.A”. 

 Art. 4 (1) Primarul Sectorului 4 şi AdministraŃia Şcolilor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei,conform 

competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor 

face conform competenŃelor prin grija Secretarului Sectorului 4. 



237 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 77/26.05.2011 Radu DRAG
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

H O T Ã R Â R E 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2011 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Văzând: 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al 

sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 / 1 / 1831 / 24.05.2011 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: 
 

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: 
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• Bugetul local în suma de 498.620,00 mii lei, conform 

anexei nr.  1, 

 

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

la valoarea de 498.620,00 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  54.02 – Alte servicii publice 

generale; 

- Anexa 1.4 – capitol bugetar 65.02. – ÎnvăŃământ;  

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 67.02. – Cultură, Recreere, 

Religie 

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 68.02. – Asigurări şi AsistenŃă 

Socială 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe, servicii şi 

Dezvoltare Publică; 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 74.02. – ProtecŃia Mediului; 

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 84.02 – Transporturi, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 

instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii în sumă de 

11.799,00 mii lei, conform Anexei 1.10, – capitol bugetar 70.10.50 

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

prezenta hotărâre; 
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 Art. 4. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 

51.02.01. conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

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

51.02.01.03P conform anexei 1.2.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform 

anexei 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 7. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

65.02.04. ÎnvăŃământ, conform anexei 1.4.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 8. Se aprobă bugetul pentru capitolulul 65.02.04.US, 

conform anexei 1.4.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 9. Se aprobă bugetul pentru capitolul 65.02.04.US2, 

conform anexei 1.4.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05. – Servicii recreative şi sportive, conform anexei 1.5.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



241 
 

 Art. 11. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05.03P – ÎntreŃinere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, 

conform anexei 1.5.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.50 – Alte 

servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei, conform anexei 

1.5.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

68.02.AS. - AsistenŃă socială, conform anexei 1.6.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 14. Se aprobă bugetul pentru capitolul 68.02.11. - 

Creşe, conform anexei 1.6.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 15. Se aprobă bugetul centralizator, pentru capitolul 

70.02.03 LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 

1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

 Art 16. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor, conform 

anexei: 1.7.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 17. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.05 – Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice, conform 

anexei: 1.7.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art 18. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.05.01 – Alimentare cu apă, conform anexei: 1.7.4., care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 19. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.7.5, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 20. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

74.02.06 – Canalizare şi tratarea apelor reziduale, conform 

anexei: 1.8.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 21. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 

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

prezenta hotărâre; 

 

 Art. 22. 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 : 

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

73.666,884 mii lei; 

- anexa nr. 3. Lista de InvestiŃii a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃie a Copilului - Sector  4, în 

valoare de 8.775,00 mii lei; 
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- anexa nr. 4. Lista de InvestiŃii a DirecŃiei de Administrare a 

PieŃelor Sector  4, în valoare de 3.861,00 mii lei; 

 

 Art. 23. Se aprobă Repartizarea pe trimestre a creditelor de 

angajamente pe anul 2011 a  DirecŃiei de Administrare a PieŃelor 

Sector 4, conform anexei (anexa nr. 5)   

 

 Art. 24. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011, 

în sumă de 3.631,68 mii lei, conform anexei 1.11, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 25. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011 

pentru capitolul 84.07. – Transporturi, conform anexei: 1.11.1., 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art 26. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03 – 

Transport rutier, conform anexei: 1.11.2., care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

  

 Art 27. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03.03 – 

Străzi, conform anexei: 1.11.3., care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre 

 

 Art. 28. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 şi 11/3, 

respectiv: 

� Formularul 11 - Anexa nr 1 – Bugetul general al 

unităŃii administrativ-teritoriale pe anul 2011; 
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� Formularul 11/1 - Anexa nr 2 – Bugetul local detaliat 

la Venituri pe capitole şi subcapitole pe anul 2011; 

� Formularul 11/1 - Anexa nr 3 – Bugetul detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 

2011 (pentru bugetul local) 

� Formularul 11/2 - Anexa nr 4 – Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole şi 

subcapitole pe anul 2011; 

� Formularul 11/2 - Anexa nr 5 – Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe pe anul 2011; 

� Formularul 11/2 - Anexa nr 4.1 – Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole şi 

subcapitole pe anul 2011 – pentru AdministraŃia PieŃelor – 

cap 70.10.50; 

� Formularul 11/2 - Anexa nr 5.1 – Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe pe anul 2011 – pentru AdministraŃia PieŃelor 

– cap 70.10.50; 

� Formularul 11/3 – Anexa nr. 6 – Bugetul centralizat al 

creditelor externe şi interne pe anul 2011  
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 Art. 29. 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 26.05.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr. 78/26.05.2011 
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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 rectificării Bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi 

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Sector 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

Deciziei nr. 24/12.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 

descentralizate, ale Deciziei nr. 23/12.01.2011 privind 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2011, ale Ordinului 

comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi ministrului 

finanŃelor publice nr. 35/825/21.02.2011 privind aprobarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului 

consolidat al unităŃii administrativ teritoriale pe anul 2011; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 în sumă de 

757.987,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 764.203,00 mii lei la 

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

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2011, în sumă de 66.686,00 mii lei 

la cheltuieli şi în sumă de 59.953,00 mii lei la venituri, conform 

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

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

 Art. 3. Se aprobă Bugetul instituŃiilor finanŃate integral din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2011, în sumă de 24.400,00 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 

11.650,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. III ce cuprinde 

Formularul 11/07 cu Anexele 2, 1 şi 1a, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2011, în sumă de 23.511,00 mii lei, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu 

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

prezenta hotărâre. 
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 Art. 5. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2011, în sumă de 56.738,00 mii 

lei, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/03 cu 

Anexele 2, 1 şi 1a, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 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. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 66 

Data: 31.05.2011 
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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 Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, secŃiunea unităŃi de învăŃământ preuniversitar 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Compartimentului 

Patrimoniu, însoŃit de adresa Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

4399/09.11.2010, înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 

41023/ 15.11.2010;  

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 21 al Legii nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi ale Anexei 1 pct. 

X din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeŃelor; 

 În baza H.C.G.M.B. nr. 343/2010 privind constituirea 

Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

   

 Art. 1. Se aprobă Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6, secŃiunea unităŃi de învăŃământ 

preuniversitar, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Subcomisia numită prin 

DispoziŃia Primarului Sectorului 6 nr. 2057/2011 şi 

Compartimentul Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 67 

Data: 31.05.2011 
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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 Statului de FuncŃii al AdministraŃiei Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

 Luând în considerare 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 

al Sectorului 6; 

 Având în vedere Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare 

de utilităŃi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

155/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 În baza art. 81 alin. (2) lit. e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Statul de FuncŃii al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi 

încetează aplicabilitatea Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 155/12.08.2010. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor,  prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 68 

Data: 31.05.2011 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 68/31.05.2011 

 

STAT DE FUNCłII 

 

Nr. 

crt. 

 

FUNCłII 

 

STUDII 
NR. 

POSTURI 

1. 

Inspector 

Specialitate  S 55 

2. Subinginer SSD 4 

3. Consilier Juridic  S 1 

4. Referent/Inspector  M 30 

5. Magaziner M 1 

7. Şofer - 53 

8. Muncitor calificat  - 156 

9. Muncitor necalificat - 67 

 



258 
 

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 comisionului pentru acoperirea cheltuielilor de 

evidenŃă şi vânzare şi a modalităŃii de calcul a preŃului de vânzare 

pentru locuinŃele din Cartierul „Constantin Brâncuşi” Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de Specialitate al DirecŃiei de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

a) Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei 

NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe; 

c) H.G. nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al 

unor locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin 

programe de investiŃii la nivel naŃional şi aflate în administrarea 

Consiliilor Locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea 
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aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei 

NaŃionale pentru LocuinŃe, referitoare la administrarea şi 

vânzarea acestora; 

d) H.G nr. 389/2010 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998; 

e) Ordinul nr. 906/28.01.2011 privind stabilirea valorii de 

înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, în vederea vânzării 

locuinŃelor pentru tineri; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă comisionul pentru acoperirea 

cheltuielilor de evidenŃă şi vânzare de 1% din valoarea de 

vânzare a locuinŃelor din cartierul „Constantin Brâncuşi”.   

Art. 2. Se aprobă  modalitatea  de calcul a preŃului de 

vânzare al unităŃilor locative din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia de Administare 

a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grijă Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 69 

Data: 31.05.2011 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 69/31.05.2011 

 

Modalitate de calcul a preŃului de vânzare pentru locuinŃele 

din Cartierul „Constantin Brancuşi” 

 

Valoarea de vânzare a locuinŃei se calculează de către 

autorităŃile administraŃiei publice locale şi reprezintă valoarea de 

înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaŃa construită 

efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea, 

amortizare calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din 

Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituŃiilor publice, 

aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 

3471/2008, de la data punerii în funcŃiune a locuinŃei până la data 

vânzării acesteia.  

Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe 

metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză 

încheiate, în condiŃiile legii, în cursul anului anterior de către 

A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient 

rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru 

pătrat a locuinŃelor puse în funcŃiune în anul anterior şi valoarea 

medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul 

începerii lucrărilor acestor locuinŃe. 

Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se 

stabileşte anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, 
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prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, ce 

urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Pentru anul 2011, valoarea de înlocuire pe metru pătrat 

este de 448  euro/mp inclusiv TVA – determinată în conformitate 

cu prevederile Ordinului nr. 906 din 28.01.2011 privind stabilirea 

valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2011, în vederea 

vânzării locuinŃelor pentru tineri. 

 

PreŃul de vânzare a locuinŃei se compune din valoarea de 

vânzare a locuinŃei la care se adaugă comisionul pentru 

acoperirea cheltuielilor de evidenŃă şi vânzare, acesta 

determinându-se după formula: 

Pv = Vvânzare + C 

Valoarea de vânzare se determină după formula: 

Vvânzare = Vînlocuire/mp x Sconstruită efectivă – A, unde 

Sconstruită efectivă = Sconstruită a locuinŃei + Cota indiviză 

 

Pv = preŃ vânzare 

Vvânzare = valoare vânzare 

C  = comision cheltuieli evidenŃă şi vânzare 

A = amortizare calculată pe bloc la valoarea de investiŃie 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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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 Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 şi a conŃinutului contractului 

cadru de asociere în participaŃiune 

ce va fi încheiat de către AdministraŃia PieŃelor Sector 6 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G.R. nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi 

servicii de piaŃă în unele zone publice, O.U.G. nr. 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 

Legii nr. 178/2010 privind parteneriatului public-privat, 

H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii 

în pieŃele agroalimentare din municipiul Bucureşti şi H.C.L.S. 6 nr. 

158/2010 privind aprobarea reorganizării AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6 conform Organigramei şi a Statului de funcŃii; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6, conform Anexei  

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă conŃinutul contractului cadru de 

asociere în participaŃiune ce va fi încheiat de către AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6, conform Anexei  nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

încetează aplicabilitarea Hotărârea nr. 167/2010. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

compeŃentelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 70 

Data: 31.05.2011 
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ANEXA NR. 1  

la H.C.L. S. 6 nr. 70/31.05.2011 

 

RREEGGUULLAAMMEENNTTUULL    DDEE    OORRGGAANNIIZZAARREE    ŞŞII    FFUUNNCCłłIIOONNAARREE  

AALL    AADDMMIINNIISSTTRRAAłłIIEEII    PPIIEEłłEELLOORR    SSEECCTTOORR    66  

 

CAP. I.  DISPOZIłII  GENERALE 

  

Art. 1.  Denumirea instituŃiei: 

AdministraŃia  PieŃelor  Sector 6 

 

Art. 2.  Forma de organizare 

1. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este persoană juridică 

română organizată ca serviciu public de inters local.  

2. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 funcŃionează pe baza 

Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

aprobate de către Consiliul Local al  Sectorului  6. 

 

Art. 3.  Sediul instituŃiei şi arhiva 

1. Începând cu data prezentei hotărâri, AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6 îşi stabileşte sediul în Şos VirtuŃii, nr. 

148, etaj 1, Sector 6, Bucureşti. 

2. Arhiva instituŃiei va fi organizată şi va fi păstrată în 

conformitate cu prevederile legale în materie în Calea 
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Crângaşi, nr. 29, Complex comercial-etaj, sector 6, 

Bucureşti. 

 

Art. 4.  Contabilitatea şi FinanŃarea 

1. EvidenŃa contabilă va fi organizată şi se va conduce 

potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, privind 

contabilitatea. 

2. AdministraŃia PieŃelor Sector 6  este finanŃată integral 

din venituri proprii. 

3. Toate veniturile AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 vor fi 

reŃinute în integralitatea lor de către instituŃie şi vor fi 

utilizate în conformitate cu prevederile bugetului aprobat 

de Consiliul Local Sector 6 şi cu prevederile legale în 

materie. 

4. Directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 are calitatea 

de ordonator terŃiar de credite. 

 

Art. 5.  Cod de înregistrare fiscală 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 are codul de înregistrare 

fiscală: RO 4340447. 

 

Art. 6.  Contul bancar: RO21TREZ7065028XXX000204. 

 

Art. 7.  Adresă pagină web, siglă: www aps6.ro. 
 

Art. 8.  Domeniul de activitate. 

1. În conformitate cu prevederile legale, AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6 administrează domeniul  public şi privat 
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al municipiului Bucureşti din Sectorul 6 cu specific de 

piaŃă care îl va evidenŃia distinct în documentele 

contabile ale instituŃiei. 

2. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 administrează pieŃele, 

târgurile, bazarele şi oboarele care funcŃionează pe 

teritoriul Ssectorului 6, în mod direct şi/sau indirect prin 

asociere cu persoane juridice române  care  au  obiect 

de activitate  similar. 

3. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 face propuneri Consiliului 

Local al  Sectorului  6 în  scopul  înfiinŃării de noi pieŃe, 

complexe agroalimentare, târguri, oboare, bazare etc..   

4. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 organizează pieŃe, 

târguri, bazare şi  oboare pe întreg teritoriul Sectorului 6 

cu respectarea condiŃiilor legale de dotare a fiecărui tip 

de piaŃă precum şi a condiŃiilor de funcŃionare ale 

acestora. 

5. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 întocmeşte toate 

documentaŃiile necesare în vederea modernizării 

pieŃelor, complexelor agroalimentare, astfel încât să 

asigure eficientizarea acestora, cu respectarea 

prevederilor  legale în vigoare. 

 

Art. 9.  Delegări de competenŃe. Împuterniciri. 

1. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este împuternicită să 

încheie contracte de asociere conform Anexei nr. 2, iar 

pentru terenurile libere de construcŃii poate încheia 

contracte de concesiune şi contracte de parteneriat 
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public-privat ale căror modele şi condiŃii în care se vor 

încheia vor fi supuse aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 6;   

2. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este abilitată să prezinte 

spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 modelele 

de contracte de concesiune şi parteneriat public-privat. 

3. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 poate încheia prin 

licitaŃie publică, contracte de închiriere pentru structuri 

de vânzare şi terenuri. Procedura de licitaŃie publică şi 

modelul contractului de închiriere se vor stabili prin 

decizie a conducătorului instituŃiei. 

4. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este împuternicită să 

încheie şi alte forme contractuale în vederea realizării 

obiectului său de activitate precum şi să urmărească, 

să rezilieze şi să denunŃe unilateral toate tipurile 

contractele pe care le încheie, în condiŃiile  legii. 

5. Veniturile rezultate din contractele încheiate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 vor urma regimul 

precizat la art. 4. 

6. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este obligată să 

întreprindă toate măsurile legale în vederea încasării 

tuturor creanŃelor sale. 

 

Art. 10.  Taxe percepute de AdministraŃia PieŃelor Sector 6 

1. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 este abilitată să perceapă 

şi să încaseze taxele forfetare în cuantumul prevăzut în 
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Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 76/2005 

precum şi taxa pentru rezervare de tarabă în cuantum 

de 150 lei/lună + T.V.A.. 

2. Taxele forfetare (care se aplică pe zi), taxele pentru 

rezervările de tarabă (care se aplică pe lună) se percep 

numai pentru comercializarea produselor agroalimentare 

şi a celorlalte produse similare şi complementare, cu 

respectarea strictă a obiectului de activitate pentru care 

s-a acordat dreptul de folosinŃă al structurii de 

vânzare/terenului precum şi cu respectarea sectorizării 

pieŃei. 

3. Veniturile rezultate din încasarea taxelor precizate la 

alin. (1) şi (2) de către AdministraŃia PieŃelor Sector 6 vor 

urma regimul precizat la art. 4. 

 

CAP. II. DISPOZIłII  ORGANIZATORICE 

 

Art. 11. Conducerea AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 

1. Conducătorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 este 

directorul. 

2. Conducerea executivă a instituŃiei este asigurată de 

director şi şefii de compartimente conform ierarhiei 

stabilite prin organigrama aprobată de Consiliul Local al 

Sectorului 6. 

3. Directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 este propus 

de Primar şi validat de Consiliul Local al Sectorului 6, 
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care îşi exercită atribuŃiile de serviciu în baza  

prezentului regulament, a hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 6 şi a dispoziŃiilor Primarului Sectorului 6, cu 

respectarea  legislaŃiei  în vigoare. 

 

Art. 12. Directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 este 

răspunzător de respectarea legalităŃii, de gestionarea 

patrimoniului, de activitatea economico-financiară, organizatorică 

şi juridică şi de eficienŃa acestei instituŃii. 

 

Art. 13. Directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 întocmeşte 

Statul de FuncŃii în conformitate cu numărul de posturi din 

Organigrama aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 6. 

Angajarea, atestarea pe post şi evaluarea anuală a personalului 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 se vor efectua în conformitate cu 

prevederile legale şi Regulamentul  Intern. 

 

CAP. III.  ACTIVITATEA  ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR 

SECTOR  6 

 

Art. 14. AdministraŃia PieŃelor Sector 6 întocmeşte anual proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi execuŃia bugetară în 

termenele stabilite de legislaŃia în vigoare şi le înaintează spre 

aprobare Consiliului Local al Sectorului 6. 
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Art. 15. Întocmeşte anual programul de investiŃii şi cel de 

întreŃinere al clădirilor, al instalaŃiilor tehnice existente în pieŃe şi 

al obiectelor de inventar. 

 

Art. 16. Conducătorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 răspunde 

de asigurarea tuturor măsurilor de organizare a activităŃii 

instituŃiei astfel încât să asigure realizarea obiectivelor referitoare 

la: 

a) respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 

Sectorului 6 şi a dispoziŃiilor  Primarului  Sectorului  6; 

b) integritatea stării fizice a  tuturor dotărilor existente; 

c) derularea contractelor încheiate de AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6; 

d) respectarea normelor igienico-sanitare şi de protecŃia  

mediului; 

e) executarea lucrărilor de întreŃinere şi amenajarea 

patrimoniului instituŃiei în conformitate cu prevederile 

legale; 

f) punerea la dispoziŃia agenŃilor economici pe bază de taxe 

ori  tarife  legale  spaŃiile, tarabele, cântarele precum şi 

alte servicii specifice activităŃii din pieŃe pentru 

pieŃele/spaŃiile/terenurile aflate în administrarea directă; 

g) buna funcŃionare a cântarelor, verificarea acestora  precum  

şi a greutăŃilor din dotare la  obiectivele  de  la  lit. f); 

h) depunerea zilnică sau pe ture a sumelor  încasate din 

exploatarea pieŃelor precum şi  întocmirea la  timp a 
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borderourilor de încasări  şi  depunerea  lor în casieria 

instituŃiei; 

i) repartizarea structurilor de vânzare în ordinea sosirii 

producătorilor, în limita  numărului  de  locuri  disponibile  

în pieŃe; 

j) informarea  şi  îndrumarea  spre  alte  pieŃe  a  vânzătorilor  

fără  loc  de  vânzare; 

k) desfăşurarea  unui  comerŃ  civilizat  în  pieŃe, târguri  şi  

oboare, având obligaŃia de a interveni pentru păstrarea 

unor raporturi corecte între producători-vânzători-

consumatori; 

l) folosirea integrală  a  platourilor din pieŃe, conform  

sectorizării pieŃei, astfel  încât  desfacerea  mărfurilor  să  

se  realizeze  pe  grupuri  omogene;  la  fiecare  piaŃă  se  

va  afişa  schema  de  sectorizare  a  acestora; 

m)  respectarea sectorizării  pieŃelor  potrivit  regulamentului 

pieŃei aprobat de autoritatea publică executivă de la 

nivelul Sectorului 6; 

n) afişarea taxelor şi tarifelor, asigurarea încasării corecte a 

acestora pe bază de documente legale de la toŃi agenŃii 

economici care  desfăşoară  activităŃi de comerŃ în pieŃe; 

o) depistarea  şi  sancŃionarea agenŃilor  economici  care se 

sustrag de la plata taxelor şi tarifelor; 

p) sesizarea şi sprijinirea DirecŃiei Sanitar-Veterinare în 

exercitarea atribuŃiilor  acesteia; 
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q) aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecŃie şi 

control, conform  competenŃei; 

r) măsurile  de  protecŃia  muncii,  de  prevenire  şi  stingere  

a  incendiilor, ca şi de evitare sau  limitare a unor pagube 

ce s-ar putea produce asupra patrimoniului pieŃelor; 

interzicerea  blocării  căilor de acces  din  pieŃe  şi  de  pe  

platourile  pieŃelor,  cu  ambalaje,  mărfuri  sau  vehicule  

de  orice  fel; 

s) îndepărtarea  din  piaŃă a agenŃilor economici  care  vând  

în  spaŃii  deschise  băuturi  alcoolice  de orice fel sau  

substanŃe toxice care pot contamina produsele alimentare 

precum şi a agenŃilor economici care nu respectă 

regulamentul pieŃei, sau care nu au asupra lor 

documentele care atestă calitatea de producător sau 

documentele de provenienŃă a mărfurilor; 

t) păstrarea curăŃeniei pieŃelor precum şi buna funcŃionare a 

instalaŃiilor de apă, canal,  electricitate etc.; 

u) urmărirea  cu  stricteŃe a respectării  regulamentului  de 

organizare şi funcŃionare  al  pieŃelor  agroalimentare,  

târgurilor,  oboarelor,  bazarelor,  etc. indiferent  de  

statutul  juridic al  acestora sau de forma de administrare 

(fie administrare directă realizată de AdministraŃia PieŃelor  

Sector 6, fie indirectă  realizată prin încheierea unor 

contracte de asociere); 

v) aplicarea  sancŃiunilor contravenŃionale cu privire la 

protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale 
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ilicite precum şi a normelor de salubritate şi de igienizare  

dispuse  de  organele  de  inspecŃie  şi  control  în  raport  

de  competenŃa stabilită prin dispoziŃie de primar. 

 

CAP. IV.   ATRIBUłIILE  PERSONALULUI 

ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  SECTOR  6 

 

Art. 17.  În baza Organigramei elaborată de AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6 şi aprobată de către  Consiliul  Local  al  Sectorului  6,  

se  alcătuieşte  Statul  de  FuncŃii. 

 

Art. 18.  Conform Statului de FuncŃii, Organigramei, activitatea 

AdministraŃiei  PieŃelor  Sector  6  este  structurată  pe  5 (cinci) 

departamente după  cum  urmează: 

1. Serviciul Juridic; 

2. Biroul Financiar. Contabilitate; 

3. Serviciul Administrare, Organizare PieŃe; 

4. Biroul Avize Comerciale; 

5. Biroul AchiziŃii Publice. Patrimoniu.  

Activitatea compartimentelor AdministraŃiei PieŃelor  Sector  

6  este  coordonată  de  director, precum şi de şefii de 

departamente – servicii şi birouri. 
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CAP. V. CONDUCĂTORUL  ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  

Sector  6 – DIRECTORUL 

 

Art. 19.  AtribuŃiile Directorului:  

a) Conduce, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a 

AdministraŃiei  PieŃelor  Sector  6; 

b) Asigură realizarea atribuŃiilor AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 conform prezentului regulament prin organizarea 

corespunzătoare  a muncii,  prin  măsuri  de  creştere a 

eficienŃei economice, prin crearea condiŃiilor de muncă 

corespunzătoare pentru întreg  personalul  angajat; 

c) Stabileşte procedurile scrise şi formalizate cuprinzând 

standardele de management/control intern la entitatea 

publică şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial precum şi modul de lucru şi de colaborare 

între compartimente conform  structurii  organizatorice; 

d) Răspunde de asigurarea disciplinei financiare şi  

contractuale;   

e) Propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 

bugetul de venituri şi cheltuieli  precum şi execuŃia 

bugetară; 

f) Colaborează cu diverse instituŃii şi/sau organizaŃii non profit 

în vederea  efectuării controlului calităŃii produselor 

agroalimentare  comercializate în pieŃele din Sectorul 6; 

g) Asigură perfecŃionarea  continuă a angajaŃilor instituŃiei, 

conform prevederilor legale în materie; 
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h) Asigură şi răspunde de păstrarea integrităŃii patrimoniului, 

întreŃinerea, conservarea şi  valorificarea  eficientă  a  

acestuia; 

i) Coordonează activitatea de personal aprobând angajarea 

şi desfacerea contractelor individuale de munca ale 

personalului conform prevederilor legale în vigoare, 

asigură respectarea disciplinei muncii şi îndeplinirea  

sarcinilor de  serviciu de catre personalul angajat; 

j) Aprobă  Regulamentul de Ordine Interioară; 

k) Organizează activitatea de formare şi perfecŃionare a 

salariaŃilor în vederea asigurării pregătirii specifice  şi  

reorientarea  unor  categorii  de  salariaŃi în contextul 

mutaŃiilor  ce intervin  în  obiectul  de  activitate al 

instituŃiei potrivit cerinŃelor  de  modernizare  a  acesteia; 

l) Asigură şi răspunde de  respectarea  prevederilor legale  în  

întreaga  activitate; 

m) Îndeplineşte şi alte  atribuŃii ce decurg din  legislaŃia  în  

vigoare, din  hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 

sau din hotărârile Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

n) Evaluează şi testează anual din punct de vedere 

profesional personalul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

o) Decide orice transformări sau recorelări de funcŃii ce le 

consideră necesare pentru eficientizarea activităŃii 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 fără a depăşi numărul de 

personal aprobat;  
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p) Directorul poate delega prin decizie atribuŃiile stabilite prin 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare. 

 

COMPARTIMENTELE  INSTITUłIEI 

 

   CAP. VI  SERVICIUL JURIDIC 

 

ART. 20.  Activitatea  Serviciului Juridic este coordonată de către 

Şeful Serviciului Juridic. 

 

Art. 21. Subordonarea Serviciului Juridic 

Serviciul Juridic este subordonat directorului. 

 

Art. 22. AtribuŃiile Serviciului Juridic:   

1. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi 

interpretarea actelor normative la cererea scrisă a 

compartimentelor de specialitate dacă aceste solicitări 

privesc AdministraŃia PieŃelor Sector 6;  

2. Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor 

prevederi din proiectele de hotărâri propuse spre 

adoptare Consiliului Local Sector 6; 

3. łine evidenŃa cronologică şi pe materii a actelor normative; 

4. Asigură reprezentarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 la 

instanŃele judecătoreşti de toate gradele;  
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5. Propune spre aprobare conducătorului instituŃiei măsurile 

pentru recuperarea creanŃelor, obŃinerii titlurilor 

executorii şi sprijină executarea acestora; 

6. Întocmeşte contracte de asociere în participaŃiune, 

închiriere, locaŃiune, parteneriat public-privat, 

concesiune sau alte tipuri de contracte în vederea 

îndeplinirii obiectului de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 şi asigură păstrarea acestora pe 

perioada derulării lor; 

7. Redactează contracte şi acte adiŃionale la contractele pe 

care instituŃia le are  în derulare cu agenŃii economici, 

precum şi acorduri de amplasare; 

8. Urmăreşte derularea contractelor de asociere în 

participaŃiune, închiriere, locaŃiune încheiate cu terŃii de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6, comunicând 

corespunzător cu toate compartimentele instituŃiei;  

9. Aplică timbru sec pe toate contractele şi actele adiŃionale în 

care instituŃia este parte, precum şi pe avizele 

comerciale de funcŃionare pe care le eliberează 

instituŃia; 

10. Întocmeşte întâmpinări, răspunsuri la sesizări şi 

interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi redactează 

cereri de chemare în judecată, face propuneri 

conducătorului înstituŃiei privind promovarea căilor 

extraordinare de atac; 
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11. Propune documentele, situaŃiile şi informaŃiile cu regim 

secret de serviciu, organizând circuitul şi păstrarea 

acestora; 

12. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui 

compartiment sau dispuse de Directorul AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

13. Asigură recrutarea, angajarea şi promovarea 

personalului pe bază de competenŃă şi conform 

prevederilor legale, numai pe bază de examen sau 

concurs chiar şi în cazul oricăror transformări sau 

recorelări de funcŃii;  

14. Organizează, conform legislaŃiei în vigoare, concursurile 

pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu 

şi verifică îndeplinirea de către participanŃii la concurs a 

condiŃiilor specifice postului (cele specifice domeniului 

de activitate al instituŃiei), precum si cele prevăzute de 

lege;  

15. Urmăreşte respectarea legalităŃii privind angajarea şi 

acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia 

muncii pentru personalul din aparatul propriu;  

16. Analizează propunerile de organigrame provenite de la 

compartimentele din aparatul propriu şi pregăteşte 

documentaŃia necesară în vederea supunerii dezbaterii 

şi aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 6 a 

Organigramei AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  
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17. Pregăteşte documentaŃia necesară elaborării 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare, 

Regulamentului de Ordine Interioară şi al altor 

instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări a aparatului 

propriu al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

18. Pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Statului 

de FuncŃii al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;   

19. łine evidenŃa fişelor de post ale personalului propriu;  

20. Asigură completarea şi eliberarea legitimaŃiilor de 

serviciu în baza dispoziŃiilor legale;  

21. Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de 

personal din aparatul propriu; 

22. Gestionează dosarele profesionale ale angajaŃilor; 

23. Păstrează  şi  Ńine  la  zi  carnetele  de  muncă; 

24. Răspunde de verificarea documentelor şi calificărilor 

corespunzătoare funcŃiilor în conformitate cu 

prevederile Organigramei, COR-ului şi a legislaŃiei 

muncii; 

25. łine evidenŃa salariaŃilor completând la zi Registrul de 

EvidenŃă a SalariaŃilor; 

26. łine evidenŃa salariaŃilor completând la zi Registrul 

General de EvidenŃă al SalariaŃilor în format electronic - 

REVISAL- şi răspunde de comunicarea acestuia către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului 

Bucureşti, conform legislaŃiei aplicabile; 
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27. łine evidenŃa fişelor de aptitudini ale angajaŃilor şi se 

ocupă de îndeplinirea întocmai şi la timp a formalităŃilor 

referitoare la medicina muncii; 

28. Îndeplineşte toate atribuŃiile ce decurg din aplicarea 

legislaŃiei muncii, precum şi în ceea ce priveşte 

carnetele de muncă; 

29. łine legătura permanent cu Inspectoratul Teritorial de 

Muncă al Municipiului Bucureşti; 

30. łine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor 

medicale, a concediilor fără plată şi a concediilor pentru 

evenimente speciale, etc.; 

31. łine registrul de evidenŃă a deciziilor directorului 

general; 

32. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

33. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

34. Asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor 

lucrărilor pe care le întocmeşte; 

35. Întocmeşte deciziile directorului general ce Ńin de 

atribuŃiile compartimentului. 

Art. 23. Documentele elaborate în cadrul Serviciului Juridic: 

puncte de vedere asupra actelor normative cu aplicare la 

problemele AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; contracte individuale 

de muncă; diverse documente pentru instanŃele judecătoreşti, 

respectiv: întâmpinări, cereri reconvenŃionale, interogatorii, 
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răspunsuri la adrese şi interogatorii, apeluri, recursuri, acŃiuni 

judecătoreşti, note scrise, referate, adrese, răspunsuri la sesizări, 

etc.; decizii; contracte de asociere, închiriere, locaŃiune, 

parteneriat public privat, concesiune, etc. şi acte adiŃionale la 

acestea, acorduri de amplasare, etc.. 

 

Art. 24. LegislaŃia utilizată de către Serviciul Juridic: toată 

legislaŃia în vigoare. 

 

CAP.VII.  SERVICIUL  ADMINISTRARE, ORGANIZARE PIEłE 

 

Art. 25. Subordonarea Serviciului Administrare, Organizare 

PieŃe 

 Serviciul Administrare, Organizare PieŃe este subordonat 

directorului.  

 

Art. 26. AtribuŃiile Serviciului Administrare, Organizare PieŃe: 

1. Asigură curăŃenia, securitatea clădiriilor şi funcŃionarea 

tuturor instalaŃiilor imobilelor aflate în administrarea 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

2. Asigură respectarea normelor de salubritate şi igienă prin 

ridicarea zilnică a gunoiului, măturarea 

pieŃei/complexului şi spălarea cu jet de apă sub  

presiune şi detergenŃi zilnic sau ori de câte  ori  este  

nevoie  în  funcŃie de sezon, asigură curăŃenia 

permanentă  a  pieŃei/complexului; 



283 
 

3. Face propuneri de efectuare a reparaŃiilor capitale şi de 

întreŃinere, conform normelor în vigoare şi urmăreşte 

efectuarea acestora;  

4. Asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile şi piese 

de schimb pentru întreŃinerea tuturor obiectelor de 

inventar  şi a mijloacelor fixe;  

5. Asigură aprovizionarea cu materiale de întreŃinere, pentru 

instalaŃiile de iluminat şi cele sanitare, precum şi pentru 

curăŃenie;  

6. Asigură aprovizionarea şi distribuirea rechizitelor, conform 

referatelor de necesitate; 

7. Asigură încheierea şi urmăreşte derularea în bune condiŃii 

a contractelor de salubrizare, apă, gaze, energie  

electrică, utilitaŃi, prestări servicii;  

8. Prezintă Serviciului Juridic toate contractele şi actele 

adiŃionale care se întocmesc în cadrul Serviciului 

Administrare, Organizare PieŃe, în vederea securizării 

acestora prin aplicarea timbrului sec; 

9. Organizează şi supraveghează activitatea de stingere a 

incendiilor, întocmeşte şi supune spre avizare organelor 

competente planul de prevenire şi stingere a incendiilor, 

de dotare cu aparatură şi echipamente specifice 

precum şi planurile de evacuare a imobilelor aflate în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 6;  

10. Organizează şi controlează modul de executare a 

serviciilor de pază;  
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11. Întocmeşte planul de evacuare  în caz de incendiu şi 

asigură instruirea  personalului  asupra  regulilor  

generale  şi  specifice de  prevenire  şi  stingere  a  

incendiilor; 

12. łine evidenŃa  contractelor de prestări servicii; 

13. Urmăreşte derularea contractelor cu terŃi contractanŃi în 

vederea realizării întocmai şi la timp a contractelor de 

furnizare de produse, achiziŃii, servicii  sau lucrări; 

14. Asigură o relaŃie permanentă cu terŃii contractanŃi; 

15. Urmăreşte întocmirea documentaŃiei necesare obŃinerii 

autorizaŃiilor de construire conform reglementărilor 

urbanistice şi legislaŃiei specifice; 

16. Urmăreşte şi răspunde de respectarea documentaŃiilor 

de execuŃie conform autorizaŃiilor aprobate şi a 

proiectelor, a termenelor şi a recepŃiei, precum şi de  

calitatea  investiŃiilor; 

17. Întocmeşte deciziile directorului ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului; 

18. Răspunde de  activitatea  de  registratură  luând  măsuri  

pentru  asigurarea de condiŃii optime în ceea ce priveşte 

înregistrarea cronologică a tuturor  documentelor  

primite  şi  expediate; 

19. Asigură şi răspunde de arhivarea în condiŃiile legii a 

tuturor documentelor şi actelor în conformitate  cu  

prevederile  în  vigoare,  luând  măsuri de  asigurare  a  

acestora; 
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20. Întocmeşte Regulamentul taloanelor de rezervare pe 

care-l supune spre aprobare directorului; 

21. Întocmeşte  taloanele de rezervare de tarabe (taxate cu 

150 lei +TVA la care se adaugă taxa forfetară zilnică 

care se percepe în piaŃă) pentru agenŃii economici ce-şi 

desfăşoară activitatea în pieŃele din Sectorul 6; 

22. Pune la  dispoziŃia  comercianŃilor pe bază  de  taxe 

forfetare zilnice tarabele sau structurile de vânzare pe 

care comercianŃii care au taloane de rezervare valabile 

nu le-au ocupat până la orele 9,00 ale fiecărei zile; 

23. Asigură luarea măsurilor necesare în vederea eliberării 

pieŃei în fiecare seară la ora închiderii; în acest scop nu 

va permite accesul în piaŃă după ora închiderii nici a 

comercianŃilor sau a oricăror persoane străine şi nici 

depozitarea mărfurilor în piaŃă; marfa lăsată în piaŃă 

după ora închiderii pieŃei se va considera abandonată şi 

va fi aruncată la ghena de gunoi; 

24. Pune  la  dispoziŃia  comercianŃilor pe  bază  de  taxe 

forfetare: tarabe, cântare, structuri de vânzare, etc.; 

25. Asigură  condiŃii  pentru  desfăşurarea  unui  comerŃ  

civilizat  în  piaŃă;   

26. Întocmeşte documentaŃiile pentru organizarea de târguri 

şi expoziŃii şi se ocupă de elaborarea, concepŃia 

evenimentului (târg, expoziŃie, târg tematic, bazare, 

oboare, altele asemenea conf. H.G.R. nr. 348/2004), 
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asigură baza logistică, promovează şi mediatizează 

evenimentul; 

27. Afişează  taxele  şi  tarifele  şi  asigură  încasarea  

corectă  a  acestora pe bază de documente legale de la 

toŃi agenŃii  economici care  desfăşoară acte de comerŃ 

în perimetrul  pieŃei/complexului; 

28. Întocmeşte, conform actelor normative în vigoare, 

Regulamentele de Organizare şi FuncŃionare ale 

pieŃelor aflate în administrarea directă şi le prezintă spre 

avizare Primarului Sectorului 6; 

29. Avizează Regulamentele de Organizare şi FuncŃionare 

ale pieŃelor aflate în administrarea diferitelor societăŃi 

comerciale şi le prezintă spre avizare Primarului 

Sectorului 6; 

30. Răspunde de respectarea  zonării  pieŃei/complexului 

potrivit schiŃei  de  zonare  aprobate prin regulamentul 

pieŃei; 

31. Asigură condiŃii şi sprijin DirecŃiei Sanitar-Veterinare, 

inspectorilor şi  organelor  de  control  de  specialitate  

în  exercitarea  atribuŃiilor  ce  le  revin; 

32. Urmăreşte obŃinerea  şi reînnoirea avizelor şi 

autorizaŃiilor necesare  funcŃionării (inclusiv a  celor  

eliberate  de  Biroul de  Metrologie) pieŃelor  date  în  

directa  administrare a instituŃiei; 

33. Îndeplineşte şi  alte atribuŃii specifice serviciului sau 

dispuse de Directorul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 
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34. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

35. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

36. Asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor 

lucrărilor pe care le întocmeşte. 

 

Art. 27. Documentele elaborate în cadrul Serviciului 

Administrare, Organizare PieŃe: referate, rapoarte, decizii, 

răspunsuri la sesizări, adrese, contracte, acte adiŃionale, taloane 

de rezervare, cereri în vederea emiterii autorizaŃiilor  de  

construire, etc.. 

 

Art. 28. LegislaŃia utilizată  de către Serviciul Administrare, 

Organizare PieŃe 

Serviciul Administrare, Organizare PieŃe utilizează toată legislaŃia 

cu aplicabilitate în domeniul specific compartimentului şi în 

domeniul de activitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6. 

 

 

CAP. VIII.  BIROUL  FINANCIAR. CONTABILITATE  

 

Art. 29. Subordonarea Biroului Financiar. Contabilitate  

Biroul Financiar. Contabilitate este subordonat 

Directorului.  
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Art. 30. AtribuŃiile Biroului Financiar. Contabilitate:  

1. Răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei salarizării;  

2. Întocmeşte raportări statistice cu privire la activitatea de 

salarizare, ori de câte ori este nevoie;  

3. Întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 

prestate peste programul normal de lucru pentru 

personalul angajat al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 şi 

urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege cu 

încadrarea totodată în creditele bugetare aprobate;  

4. Face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor şi Ministerul 

FinanŃelor Publice pentru aplicarea corectă a 

prevederilor legale în domeniul salarizării şi a altor 

drepturi legale;  

5. Întocmeşte statele de plată şi răspunde de aplicarea 

întocmai a legislaŃiei referitoare la salarizare; Răspunde  

de  aplicarea  legală  a  reglementărilor  privind  

salarizarea  muncii; 

6. Întocmeşte situaŃii  statistice  lunare/semestriale/anuale; 

7. Organizează şi verifică înregistrarea cronologică şi 

sistematică în  contabilitate a tuturor operaŃiunilor 

patrimoniale, în funcŃie de natura lor în conturile 

corespondente; 

8. Verifică întocmirea documentelor justificative privind 

operaŃiile patrimoniale, prelucrarea şi păstrarea 
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informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimonială, în  

conformitate  cu  termenele stabilite de lege; 

9. Verifică concordanŃa între conturile înscrise în bilanŃ şi 

datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu 

situaŃia reală a  elementelor  patrimoniale; 

10. Urmăreşte  modul  de  efectuare  a  încasărilor  şi a 

plăŃilor  în  numerar,  stabilind reguli de operare şi 

manipulare a mijloacelor băneşti, conform  

reglementărilor legale în  vigoare; 

11. Asigură şi răspunde de buna  organizare şi desfăşurare 

a activităŃii  contabile, de înregistrarea şi evidenŃa 

valorilor materiale şi băneşti, întocmeşte proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmeşte situaŃiile 

financiare şi execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

12. Efectuează plata cheltuielilor ca fază finală a execuŃiei 

bugetare, conform bugetului aprobat; 

13. Semnează contractele economice alături de 

conducerea instituŃiei; 

14. În toată  activitatea se conformează dispoziŃiilor exprese 

din legea  contabilităŃii  şi  aplică corect  toate  actele  

normative  în  materie; Asigură respectarea obligaŃiilor 

ce derivă din actele normative cu caracter fiscal, 

stabilirea şi vărsarea la bugetul statului a tuturor taxelor 

şi impozitelor precum şi a altor obligaŃii legale; 

15. Urmăreşte debitele instituŃiei şi informează periodic 

compartimentele din cadrul instituŃiei despre situaŃia 
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acestora în vederea derulării procedurilor pentru  

recuperarea lor; Urmăreste  decontarea  cu  debitorii  şi  

creditorii; 

16. Exercită  control  permanent  asupra  operaŃiunilor  

efectuate  de  casieri; Urmăreşte situaŃia lipsurilor din 

gestiune constatate şi informează periodic conducerea 

instituŃiei despre recuperarea acestora; 

17. Exercită controlul financiar prevazut de H.G. 720/1991 

privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare 

a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei 

şi FinanŃelor, O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern 

şi controlul financiar preventiv şi  Legea  nr. 82/1991 a 

contabilitaŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Îndeplineşte  toate  atribuŃiile  cu  caracter  specific  ce  

decurg  din  prevederile  legale  în  domeniul  financiar-

contabil şi fiscal; 

19. Înregistrează şi Ńine evidenŃa garanŃiilor (gajurilor) 

constituite pentru obŃinerea de  împrumuturi de la 

diverse bănci; 

20. Stabileşte modalitatea de reevaluare a patrimoniului 

conform reglementărilor legale în vigoare; Valorifică 

rezultatele comisiei de inventariere conform prevederilor 

legale şi completează registrul inventar; 

21. Întocmeşte facturile  fiscale conform contractelor 

comerciale aflate în derulare; 
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22. łine evidenŃa cantitativ valorică a activelor fixe şi de 

natura stocurilor şi calculează amortizarea acestora; 

23. Întocmeşte deciziile directorului ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului; 

24. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui serviciu 

sau dispuse de Directorul AdministraŃiei PieŃelor  Sector 

6; 

25. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 

26. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

27. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează. 
 

Art. 31. LegislaŃia utilizată de  Biroul  Financiar. Contabilitate 

Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP. IX.  BIROUL AVIZE COMERCIALE 
 

Art. 32. Subordonarea  Biroului Avize Comerciale  

Biroul  Avize Comerciale  se subordonează Directorului.  

 

Art. 33. AtribuŃiile Biroului Avize Comerciale:  

1. Primeşte documentaŃia necesară eliberării avizelor 

comerciale de funcŃionare pentru agenŃii economici ce-şi 

desfăşoară activitatea în pieŃele din Sectorul 6; 
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2. Verifică documentaŃia necesară eliberării avizelor 

comerciale de funcŃionare în conformitate cu actele 

normative şi administrative în vigoare pentru agenŃii 

economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieŃele din 

Sectorul 6; 

3. Transmite Primăriei Sectorului 6 documentaŃia necesară 

eliberării avizelor comerciale de funcŃionare pentru agenŃii 

economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieŃele din 

Sectorul 6; 

4. Prezintă Serviciului Juridic toate avizele comerciale de 

funcŃionare ce urmează a fi eliberate în vederea 

securizării acestora prin aplicarea timbrului sec al 

instituŃiei;  

5. Eliberează avizele comerciale de funcŃionare pentru agenŃii 

economici ce-şi desfăşoară activitatea în pieŃele din 

sectorul 6;  

6. Întocmeşte deciziile directorului ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului; 

7. Îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice acestui birou sau 

dispuse de Directorul AdministraŃiei PieŃelor  Sector 6; 

8. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 

9. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6; 

10. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează. 
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Art. 34. Documente elaborate în cadrul Biroului Avize 

Comerciale: referate, rapoarte, decizii, răspunsuri la sesizări, 

adrese, etc.. 

 

Art. 35. LegislaŃie utilizată de către Biroul Avize Comerciale: 

Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific 

compartimentului şi în domeniul de activitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

 

CAP. X. BIROUL ACHIZIłII PUBLICE. PATRIMONIU 

 

Art. 36. Subordonarea Biroului AchiziŃii Publice. Patrimoniu  

Biroul  AchiziŃii Publice. Patrimoniu se subordonează 

Directorului 

 

Art. 37. AtribuŃiile Biroului AchiziŃii Publice. Patrimoniu:  

1. Urmăreşte şi organizează întocmirea procedurilor de 

licitaŃie cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

2. Urmăreşte realizarea propunerilor de investiŃii ale instituŃiei, 

în colaborare cu Biroul Financiar. Contabilitate; 

3. Întocmeşte anual planul de achiziŃii al instituŃiei, în 

conformitate cu prevederile legale; 

4. Răspunde de legalitatea şi corectitudinea alegerii tuturor 

procedurilor de achiziŃie publică, precum şi de legalitatea 

desfăşurării procedurilor de achiziŃie publică; 
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5. Întocmeşte şi păstrează dosarele achiziŃiilor publice pentru 

fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi 

pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziŃie dinamic; 

6. În îndeplinirea atribuŃiilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică au obligaŃia aplicării 

principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii 

reciproce, transparenŃei, proporŃionalităŃii, eficienŃei utilizării 

fondurilor publice, asumării răspunderii; 

7. Pune la dispoziŃia comisiilor de selecŃie a ofertelor şi de 

licitaŃii documentaŃia  necesară desfăşurării procesului de 

selecŃie sau licitaŃie; 

8. Întocmeşte formalităŃile legale privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică conform  legislaŃiei în vigoare; 

9. Întocmeşte documentaŃia  de atribuire şi caietele de sarcini 

- în conformitate cu prevederile legale - necesare derulării 

procedurilor de achiziŃie publică; 

10. Întocmeşte şi urmăreşte transmiterea scrisorilor de 

invitaŃie pentru  participarea la selecŃiile de oferte în 

conformitate cu legislaŃia în domeniul achiziŃiilor publice; 

11. Participă împreună cu persoanele desemnate de 

conducere la recepŃia  lucrărilor de investiŃii urmărind 

calitatea, funcŃionalitatea şi respectarea prevederilor din 

documentaŃiile  tehnico-economice; 

12. Verifică starea tehnică a imobilelor pe baza evidenŃelor 

existente (efectuarea măsurătorilor, identificarea poziŃiei şi 

mărimii suprafeŃei terenurilor pe  destinaŃii  de  folosinŃă); 
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13. Întocmeşte şi urmăreşte derularea în bune condiŃii a 

contractelor de de achiziŃie publică;  

14. Prezintă Serviciului Juridic toate contractele şi actele 

adiŃionale care se întocmesc în cadrul Biroului AchiziŃii 

Publice.Patrimoniu, în vederea securizării acestora prin 

aplicarea timbrului sec; 

15. Îndeplineşte alte atribuŃii dispuse, în condiŃiile legii, de 

şefii ierarhici;  

16. Propune casarea unor bunuri cu durată de viaŃă 

expirată;  

17. Asigură Ńinerea evidenŃei patrimoniului propriu şi a celui 

aflat în administrare; 

18. Efectuează şi răspunde de inventarierea anuală a 

întregului patrimoniu; 

19. AcŃionează în vederea stabilirii patrimoniului la 

identificarea şi evidenŃierea tuturor imobilelor şi 

terenurilor aflate în administrare; efectuează 

formalităŃile de preluare în patrimoniul instituŃiei a unor 

bunuri, în conformitate cu angajamentele asumate prin 

contracte de către terŃii comercianŃi; 

20. Întocmeşte deciziile directorului ce Ńin de atribuŃiile 

compartimentului; 

21. Conlucrează cu toate compartimentele instituŃiei; 

22. Face propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 
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23. Răspunde de corectitudinea şi legalitatea tuturor 

documentelor pe care le elaborează; 

24. Asigură şi răspunde de confidenŃialitatea tuturor 

lucrărilor pe care le întocmeşte. 

 

Art. 38. Documente elaborate în cadrul Biroului AchiziŃii 

Publice.Patrimoniu: 

referate, rapoarte, decizii, răspunsuri la sesizări, adrese, 

contracte de achiziŃie publică, documente pentru  desfăşurarea  

licitaŃiilor, redactarea anunŃurilor publicitare, referate pentru 

aprobarea publicării anunŃurilor, caiete de sarcini, hotărâri de 

adjudecare a  licitaŃiilor, comunicările  participanŃilor  la  licitaŃii, 

acte  adiŃionale, analize de  oferte,  în cazul  achiziŃiilor, 

întocmirea  dispoziŃiilor de  comisii (licitaŃii, selecŃii de oferte, etc.), 

notificări către executanŃii lucrărilor de investiŃii, cereri în vederea 

emiterii autorizaŃiilor  de  construire,  notificări către executanŃii  

lucrărilor  de  investiŃii, etc. 

 

Art. 39. LegislaŃie utilizată de către Biroului AchiziŃii 

Publice.Patrimoniu 

Toată legislaŃia cu aplicabilitate în domeniul specific biroului şi în 

domeniul de activitate al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6. 
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CAP. XI. DISPOZIłII  FINALE 

 

Art. 40. Prevederile  prezentului regulament de organizare şi 

funcŃionare sunt obligatorii pentru conducătorul instituŃiei cât şi 

pentru toŃi angajaŃii  AdministraŃiei  PieŃelor  Sector  6. 

 

Art. 41. 

a) Toate compartimentele AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 au 

obligaŃia de a colabora în vederea soluŃionării comune a 

problemelor curente ale AdministraŃiei PieŃelor Sector 6; 

b) Compartimentele din structura organizatorică a 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 au obligaŃia de a 

comunica Serviciului Juridic orice modificare intervenită în 

atribuŃiile specifice domeniului de activitate, urmare a 

punerii în aplicare a legislaŃiei, apărute ulterior aprobării 

prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, 

a hotărârilor autorităŃilor publice deliberative de la nivelul 

municipiului Bucureşti , precum şi dispoziŃiilor autorităŃilor 

executive; 

c) Compartimentele din structura organizatorică a 

AdministraŃiei PieŃelor  Sector 6 au obligaŃia de a realiza, 

în detaliu, pe baza prezentului Regulament de Organizare 

şi FuncŃionare, norme cu privire la bazele organizării, 

funcŃionării şi atribuŃiile specifice, aprobate de directorul 

AdministraŃiei PieŃelor  Sector  6. Normele vor conŃine 
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sistemul de relaŃii funcŃionale şi legislaŃia care 

reglementează activitatea fiecărui compartiment;  

d) Modificările intervenite în atribuŃiile compartimentelor se 

aprobă prin “fişa postului” ce se va întocmi pentru fiecare 

angajat;  

e) Compartimentele aparatului propriu al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 sunt obligate să coopereze în vederea 

întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor al căror obiect 

implică coroborarea de competenŃe, în conformitate cu 

prevederile actelor normative în vigoare;  

f) ToŃi angajaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 răspund de 

cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare;  

g) ToŃi angajaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 se vor deplasa 

în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, oriunde trebuinŃa o 

va cere; 

h) Având în vedere activităŃile cu caracter de urgenŃă, 

specifice AdministraŃiei PieŃelor  Sector  6 pe care 

personalul este chemat să le efectueze, angajaŃii vor fi în 

permanenŃă la dispoziŃia conducerii instituŃiei; 

i) Compartimentele din structura organizatorică a 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 întocmesc proiectele de 

hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6 şi dispoziŃiile 

primarului, specifice domeniului de activitate;  

j) AdministraŃia PieŃelor Sector 6 are obligaŃia de a aplica 

întocmai politicile referitoare la standardele de calitate 

specifice compartimentului şi instituŃiei;  
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k) De asemenea, toŃi salariaŃii au obligaŃia de a aplica 

corespunzător cerinŃele standardului de management al 

calităŃii şi procedurile cuprinse în Manualul CalităŃii, în 

procedurile generale şi specifice, precum şi în 

documentele stabilite pentru sistem. 

 

Art. 42. Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare a 

fost redactat în baza propunerilor conducerii şi compartimentelor 

din structura organizatorică a AdministraŃiei  PieŃelor  Sector  6 

care răspund, solidar, de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea 

atribuŃiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 2 

La H.C.L.S. 6 nr. 70/31.05.2011 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 

Şos. VirtuŃii nr. 148, sector 6, Bucuresti, 

 tel  021.316.12.97, fax 021. 316.12.99, wwwaps6.ro 

 
CONTRACT  CADRU DE  ASOCIERE  

 ÎN   PARTICIPAłIUNE   

nr. __________________ 

încheiat azi ___________ 

 la sediul AdministraŃiei PieŃelor sector 6  

din Şos. VirtuŃii nr. 148, sector 6, Bucureşti 

 

CAPITOLUL  I - PĂRłILE CONTRACTANTE 

1.1. ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6, cu sediul în 

Bucureşti, str.________________________, nr._____, sector 6, 

telefon 021/316.12.97, Cod de Înregistrare Fiscală  nr. RO 

4340447, având contul Nr. RO21TREZ7065028XXX000204 - 

deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentată prin 

Director__________________, denumită în continuare 

ADMINISTRAłIA  PIEłELOR SECTOR 6 

ŞI 

1.2 S.C. __________________S.R.L. cu  sediul  în  _______,  

str._________ nr.______, bl. ______sc.___, et.____, ap.____, 
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sector  __, înregistrată la Oficiul NaŃional al Registrului  

ComerŃului Bucureşti sub  nr. J__/_____/______, Cod  Unic de 

Înregistrare_______, având contul nr RO 

________________________, deschis la ______, Sucursala 

__________, telefon __________, fax_________  reprezentată 

legal prin Administrator, __________ avînd C.I. Seria  ____ 

număr _______, eliberat  de SecŃia _____ la  data  de  

_________,  cu CNP ________________,  denumită denumită  

în continuare ASOCIATUL 

 

CAPITOLUL   II - OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1.  Asocierea în participaŃiune constituită prin prezentul 

contract are ca temei legal art. 251-256 cod comercial, este o 

asociere independentă, fără personalitate juridică, fiind în acelaşi 

timp un contract administrativ cu toate consecintele juridice ce 

decurg din aceasta .  

Art. 2.  Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea 

părŃilor în vederea construirii şi exploatării unui spaŃiu 

comercial/piaŃă/complex comercial (constructie) pe terenul in 

suprafaŃa de ______ mp. din PiaŃa _________,  str. 

___________,  nr. ____,  sector 6, Bucureşti, identificat conform 

planuluide identificare a terenului (Anexa 1) pus la dispoziŃie de 

ADMINISTRAłIA  PIEłELOR SECTOR 6. 

 Exploatarea pieŃei/complexului comercial/spaŃiului 

comercial se va face de către ASOCIAT în conformitate cu 

prevederile legale referitoare la pieŃele agroalimentare. 
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 Activitatea ce se va desfăşura în piaŃa/complexul 

comercial/spaŃiul comercial ce va construi ASOCIATUL va fi de 

__________________________, şi nu va putea fi schimbată pe 

toata durata asocierii fără acordul ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR 

SECTOR 6. 

 

CAPITOLUL  III - DURATA ASOCIERII 

Art. 3.  Durata asocierii constituite în baza prezentului contract 

este ____ ani, respectiv de ___________ până la 

_____________(maxim 25 de ani). 

Art. 4.Durata contractului poate fi prelungită cu acordul ambelor 

părŃi, prin act adiŃional (fără a depăşi 25 de ani din momentul 

prelungirii). 

 

CAPITOLUL  IV - CONTRIBUłIA  ŞI  OBLIGAłIILE PĂRłILOR   

Art. 5.  

(1).PărŃile contractante şi-au stabilit aportul la constituirea 

prezentei asocieri după cum urmează: 

a).  ______ %  pentru ADMINISTRAłIA PIEłELOR 

SECTOR 6;  

b).  ______ %  pentru  ASOCIAT. 

(2). Cotele de aport din alineatul precedent au fost convenite de 

parti pe baza valorii totale a pieŃei/complexului comercial/spaŃiului 

comercial conform schiŃei şi devizului de lucrări anexate la 

prezentul contract şi a raportului de evaluare a terenului şi 

construcŃiilor existente. 
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(3). Sub sancŃiunea rezilierii de plin drept fără somaŃie, notificare 

sau alte formalităŃii, în termen de 30 de zile de la încheierea 

procesului verbal de recepŃie a lucrărilor de construire 

ASOCIATUL se va prezenta la sediul ADMINISTRAłIEI  

PIEłELOR SECTOR 6 în vederea încheierii actului adiŃional la 

prezentul contract prin care se vor modifica (în situaŃia în care se 

constată diferenŃe valorice între valoarea din devizul estimativ şi 

valoarea lucrărilor executate efectiv) cotele de aport ale parŃilor 

(pact comisoriu de grad IV). Cotele de aport vor fi convenite pe 

baza valorii constructiei, conform valorii evidenŃiate în 

contabilitatea ASOCIATULUI la momentul încheierii procesului 

verbal de recepŃie la finalizarea construcŃiei şi a raportului de 

evaluare a terenului.  

Art. 6. OBLIGAłIILE   ADMINISTRAłIEI   PIEłELOR  SECTOR 

6 : 

a) să pună la dispoziŃia S.C. _____________ S.R.L., pe baza 

unui Proces Verbal de predare – primire terenul în 

suprafaŃă de ______ mp., situat în__________,  str. 

___________,  nr. ______,  sector 6, Bucureşti, pe toată 

durata  asocierii; 

b) să controleze modul cum este folosit spaŃiul comercial ce 

va construi, somându-l să intre în legalitate în cazul în 

care ASOCIATUL nu îl foloseşte conform destinaŃiei 

stabilite prin prezentul contract sau fără autorizaŃiile 

cerute de lege;  

Art. 7. OBLIGAłIILE  S.C. _____________ S.R.L 

(ASOCIATUL): 
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a) sub sancŃiunea rezilierii de plin drept, fără notificare, 

punere în întârziere sau alte formalităŃi (pact comisoriu de 

grad IV), la data de _________ ASOCIATUL va prezenta 

ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR SECTOR 6 procesul 

verbal de recepŃie la finalizarea lucrărilor de construire a 

spatiului comercial/pieŃei agroalimentare/complexului 

comercial ce va construi a cărui exploatare face obiectul 

prezentei asocierii. Toate cheltuielile ocazionate de 

obŃinerea autorizaŃiei de construire, elaborarea 

proiectului, executarea lucrărilor de reconstrucŃie, 

modernizarea, ca şi cele necesare întreŃinerii spatiului 

comercial/pieŃei/complexului comercial pe durata asocierii 

vor fi suportate integral de ASOCIAT; 

b) să organizeze şi să desfăşoare în spaŃiul 

comercial/piaŃa/complexul comercial construit pe terenul  

pus la dispoziŃie de către ADMINISTRAłIA  PIEłELOR 

SECTOR 6, activitatea comercială  precizată la Capitolul 

II, art. 2 după obŃinerea pe cheltuiala sa a tuturor avizelor 

şi autorizaŃiilor legale şi de funcŃionare pentru 

desfăşurarea activităŃii; 

c) să nu schimbe pe durata contractului profilul activităŃiilor 

comerciale fără acordul ADMINISTRAłIEI PIEłELOR 

SECTOR 6. În cazul nerespectării obiectului autorizaŃiei 

comerciale de funcŃionare, ADMINISTRAłIA  PIEłELOR 

SECTOR 6 îl va soma pe ASOCIAT să intre în legalitate;  
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d) să exploateze spaŃiul comercial/piaŃa/complexul comercial 

ce va construi evitând distrugerea, degradarea sau 

deteriorarea construcŃiilor, instalaŃiilor şi accesoriilor 

aferente; 

e) să asigure luarea tuturor măsurilor P.S.I. conform legislaŃiei 

aplicabile în sensul reglementării lucrului cu foc deschis, 

fumatului, întreŃinerii instalaŃiei electrice, instruirii 

personalului propriu, asigurării  mijloacelor iniŃiale de 

stingere cu pulbere şi/sau spumă chimică, depozitării şi 

evacuării  deşeurilor combustibile, menŃinerii libere a 

căilor de acces în zona  spaŃiului deŃinut, păstrarea 

raportului  normal între volumul încăperii şi volumul de 

marfă, etc;  

f) să execute pe speze proprii toate intervenŃiile de reparaŃii la 

construcŃii şi instalaŃii şi să le menŃină în buna stare de 

funcŃionare, pe toată durata contractului; 

g) să nu execute nici un fel de construcŃii, modificări interioare 

fără acordul ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  SECTOR 6 şi 

fără autorizaŃiile cerute de lege;  

h) orice construcŃii, îmbunătăŃiri, transformări s-ar efectua de 

către  ASOCIAT pe terenul identificat la art. 2 pe 

cheltuiala acestuia (ASOCIATULUI) vor rămâne bunuri 

câştigate terenului, fără pretenŃia rambursării contravalorii 

materialelor consumate şi a manoperei iar la încetarea 

contractului (prin oricare dintre modalităŃile prevăzute în 

prezentul contract) construcŃia şi îmbunătăŃirile vor trece  
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în proprietatea ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6, 

prin efectul prezentului contract; 

i) să respecte regulamentul de funcŃionare al PieŃei 

_______________; 

j) să nu întrerupă activitatea comercială în spaŃiul 

commercial/piaŃa/complexul comercial a cărui construcŃie 

şi exploatare face obiectul prezentului contract; 

k) să comunice ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6 în 

termen de 15 zile orice modificare efectuată în 

conformitate cu dispoziŃiile  Legii 31/1990, precum şi  

cererea de înscrieri de menŃiuni ce o depune la Oficiul 

Registrului ComerŃului; 

l) să afişeze la loc vizibil denumirea societăŃii, numărul 

contractului şi autorizaŃia de funcŃionare; 

m) să răspundă în nume propriu în faŃa oricărui organ de 

control de  orice nelegalitate sau contravenŃie constatată, 

în calitate de persoană juridică; 

n) să asigure, să organizeze şi să răspundă de paza şi 

securitatea spatiului comercial/pieŃei /complexului 

comercial şi terenului pe  timp de  zi şi de noapte, pe 

cheltuiala sa; 

o) să achite lunar cota parte de ____% din profitul net 

realizat, dar nu mai puŃin de contravaloarea în lei a sumei 

de ___ EURO+ T.V.A. (cotă minim garantată), până la 

data  de 15 inclusiv  a lunii respective la sediul 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 sau prin virament, dată la 
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care această sumă trebuie să fie intrată în contul 

instituŃiei. Emiterea facturii se va face în prima zi 

lucratoare a lunii pentru luna în curs, cota minim 

garantata fiind calculată în lei la cursul B.N.R. al EURO 

din ziua facturării. În situaŃia în care ASOCIATUL achită 

anticipat cota minim garantată,  aceasta va fi calculată la 

cursul EURO din data achitării; 

p) sarcina fiscală privind impozitul (taxa) pe piaŃa/complexul 

comercial/spaŃiul comercial şi teren îi revine 

ASOCIATULUI  în totalitate, pe toată perioada derulării 

prezentului contract; 

q) să organizeze activitatea comerciala în piaŃa/complexul 

comercial/spaŃiul comercial construit(ă) pe terenul pus la 

dispoziŃie de către ADMINISTRAłIA PIEłELOR 

SECTOR 6  ca un centru  de  profit  distinct,  separat  de  

restul  activităŃilor sale, organizând în mod corespunzător 

evidenŃa contabilă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor 

acestui  centru de  profit. Totodată se obligă să  depună  

anual la AdministraŃia PieŃelor Sector 6 balanŃa de 

verificare  la 31 decembrie cu rulaje cumulate în care să 

fie evidenŃiat distinct contul 121 ,,Profit şi pierdere’’ 

precum, şi bilanŃul contabil al activităŃii desfăşurate în 

spaŃiul ce face obiectul contractului. BalanŃa şi bilanŃul 

contabil  al societăŃii (înregistrate la AdministraŃia 

Financiară) se vor depune la sediul AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6, în maxim 7 zile calendaristice după expirarea 
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termenului legal de depunere a acestor documente, în 

caz contrar contractul se considera rezolvit de plin drept, 

fara somatie, notificare, punere în întârziere sau alte 

formalităŃi (pact comisoriu de grad IV). În situaŃia în care 

se constată din verificarea balanŃei de verificare  la 31 

decembrie că există diferenŃe între obligaŃia de plată şi 

plata efectivă, achitarea obligaŃiilor se va face către 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 în termen de 5 zile de la 

primirea înştiinŃării de plată. DiferenŃa de cotă din profit 

cuvenită AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 este purtătoare 

de TVA. 

r) În cazul în care ASOCIATUL beneficiază de utilităŃi prin 

intermediul ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6 

acesta va achita în termen de 5 zile de la primirea 

înştiinŃării contravaloarea serviciilor cu titlu de consum 

utilităŃi (apă rece, energie electrică, cheltuieli de 

salubrizare şi alte cheltuieli justificate). Neplata în termen 

a sumelor datorate atrage obligarea ASOCIATUL  la plata 

unor penalităŃi în cuantum de  0,2% pe zi de întârziere.În 

situaŃia în care plata utilităŃilor nu va fi achitată 60 de zile 

consecutive, calculate de la data facturării, prezentul 

contract se desfiinŃează de plin drept, fară somaŃie, 

punere în întârziere, notificare sau alte formalităŃi (pact 

comisoriu de grad IV).  
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CAPITOLUL V - DREPTURILE  PĂRłILOR. DECONTAREA  

SUMELOR DATORATE.  CLAUZĂ  PENALĂ 

Art. 8.  ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 propune şi 

negociază cota minim garantată cât şi cota parte (cota 

procentuala) din profitul net realizat din activitatea comercială 

organizată pe terenul identificat la art. 2. atunci când apar acte 

normative noi sau ori de câte ori consideră necesar. 

Art. 9. a). Sub sancŃiunea rezilierii de plin drept, fară somaŃie, 

notificare sau alte formalitaŃi şi fără intervenŃia instanŃei de 

judecată (pact comisoriu  de grad IV) ASOCIATUL nu va avea 

dreptul sa angajeze şi sa deducă cheltuieli în numele şi pe seama 

prezentei asocieri decât strict cu privire la obiectul asocierii. 

Cheltuielile referitoare la mijloace fixe sau obiecte de inventar 

precum autoturisme, autoutilitare, utilaje sau  altele asemenea 

precum şi aparatura audio video, foto, tehnica de calcul, mobilier, 

telefonie nu vor putea fi efectuate decât cu acordul expres al 

ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6, pe baza solicitării  

motivate formulată de ASOCIAT. 

b). ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6  controlează ori de 

câte ori consideră necesar, prin organele sale de specialitate, 

modul de realizare a obiectului asocierii, ASOCIATUL asumându-

şi astfel obligaŃia de a prezenta toate documentele contabile şi 

toate autorizaŃiile, la orice solicitare a ADMINISTRAłIEI  

PIEłELOR SECTOR 6.  

Art. 10. ASOCIATUL, pentru nerespectarea obligaŃiilor asumate 

prin prezentul contract datorează penalitaŃi cât şi daune, iar 
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părŃile  convin că eventualele debite se sting în următoarea 

ordine: 

    1.  utilităŃi, cu penalităŃile aferente; 

2. impozite, cu majorările aferente; 

3.  penalităŃi aferente pentru neplata cotei minime 

garantate; 

4.  cota minim garantată- cota procentuala din profitul net.  

Art. 11.  ASOCIATUL  datorează daune numai în măsura în care 

prejudiciul nu a fost acoperit prin plata penalităŃilor. 

Art. 12. PenalităŃile pentru neîndeplinirea obligaŃiilor asumate de 

catre ASOCIAT sau pentru executarea necorespunzătoare a 

acestora sunt de 1% pe zi până la data achitării, iar 

ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 este în drept să 

pretindă plata acestora chiar dacă cuantumul penalităŃilor  

depăşeşte cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 

Art. 13. În cazul în care ASOCIATUL  nu-şi achită obligaŃiile 

contractuale  de plată pe o perioadă de 60 de zile consecutive – 

calculate de la data facturarii, în situaŃia neîndeplinirii obligaŃiilor 

de plată- contractul de asociere se reziliază de plin drept, fără 

somaŃie, punere în întârziere, notificare sau alte formalităŃi (pact 

comisoriu de grad IV) ASOCIATUL nefiind  scutit de plata cotei 

minim garantate până la eliberarea spaŃiului 

comercial/pieŃei/complexului comercial şi a profitului net, 

dispoziŃiile art. 22. aplicându-se în mod corespunzător. 

 

CAPITOLUL  VI - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
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Art. 14.   Prezentul contract încetează: 

a) prin ajungere la termen; 

b) înainte de expirarea perioadei pentru care s-a încheiat, prin 

acordul părŃilor; 

c) în caz de forŃă majoră, in condiŃiile art 19; 

d) prin reziliere; 

e) în cazul în care ASOCIATUL nu achită cota minim 

garantată, sau oricare dintre cheltuielile precizate la art. 

10,  timp de 60 de zile consecutive, calculate de la data 

facturării, contractul de asociere se consideră desfiinŃat 

de plin drept, fară somaŃie, punere în întârziere, notificare 

sau alte formalităŃi  (pact comisoriu de grad IV);  

f) în cazul în care ASOCIATUL  nu îndeplineşte întocmai şi la 

timp oricare dintre obligaŃiile  contractuale timp de 60 de 

zile consecutive, contractul de asociere se consideră 

desfiinŃat de plin drept, fară somaŃie, punere în întârziere, 

notificare sau alte formalităŃi (pact comisoriu de grad IV);  

g) în cazul deschiderii proceduri insolvenŃei cu privire la 

ASOCIAT sau prin prin desfiinŃarea ADMINISTRAłIEI  

PIEłELOR  SECTOR 6 prin denunŃarea unilaterală; 

h) prin denunŃarea unilaterală pentru constatarea neîndeplinirii 

corespunzătoare a obligaŃiilor;  

i) în cazul apariŃiei unor acte normative noi care vizează 

pierderea dreptului de administrare al ADMINISTRAłIEI  

PIEłELOR  SECTOR 6; 
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j) în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3), art. 7 lit. “a”, “q”, “r”, 

art. 9 lit. “a”, art. 13 , art. 20, art. 24 şi art. 26 din prezentul 

contract. 

 

CAPITOLUL  VII – EVACUAREA 

Art. 15. ASOCIATUL este obligat să evacueze spaŃiul 

comercial/piaŃa/complexul comercial şi să-l pună la dispoziŃia  

ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6 în termen de 5 zile de 

la încetarea prezentului contract, prin oricare dintre modalităŃile  

prevăzute la cap. VI. 

Art. 16.  În cazul în care ASOCIATUL refuză să predea sau să 

evacueze spatiul comercial/piaŃa/complexul comercial în termenul 

stipulat la art. 15, ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 este 

îndreptăŃita să procedeze la evacuarea forŃată a acestuia. 

 

CAPITOLUL  VIII - LITIGII.  FORłĂ MAJORĂ 

Art. 17. Eventuale litigii ce se pot ivi între părŃile contractante se 

vor soluŃiona pe cale amiabilă, iar când acest lucru nu este 

posibil, rezolvarea lor se va face prin sesizarea instanŃei 

judecătoreşti de contencios administrativ. 

Art. 18. In cazul în care părŃile îşi încalcă obligaŃiile lor, 

neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului 

de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 

obligaŃiei respective nu înseamnă că ea a renunŃat la acest drept 

al său. 
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Art. 19. ForŃa majoră constatată prin mijloace specifice 

exonerează partea ce o invocă de obligaŃiile asumate prin 

prezentul contract.  

Partea care invocă forŃa majoră este obligată să notifice 

celeilalte părŃi în termen de 5 zile de la apariŃia cazului de forŃă 

majoră, existenŃa acestuia prin scrisoare însoŃită de acte 

doveditoare confirmate de autorităŃile abilitate . 

Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul 

respectiv nu încetează, părŃile, în termen de 3 zile se vor reuni la 

sediul ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  SECTOR 6 şi vor stabili 

dacă prezentul contract mai poate continua. 
 

CAPITOLUL  IX -  CLAUZE SPECIALE 

Art.20.  Sub sancŃiunea rezilierii de plin drept, fară somaŃie, 

notificare sau alte formalitaŃi şi fără intervenŃia instanŃei de 

judecată (pact comisoriu  de grad IV) terenul identificat la art. 2. şi 

spaŃiul comercial/piaŃa /complexul comercial ce se va 

edifica/moderniza şi exploata în temeiul prezentului contract nu 

pot fi înstrăinate, închiriate, subînchiriate, nu pot face obiectul 

unor contracte de locaŃie de gestiune sau asociere între 

ASOCIAT şi terŃi, sau oricăror altor forme contractuale decât cu 

acordul expres al ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  SECTOR 6.  

Art. 21. La încetarea contractului prin oricare dintre modalităŃile 

prevăzute la capitolul VI “Incetarea contractului”, ASOCIATUL îşi 

asumă obligaŃia de a preda ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR 

SECTOR 6 terenul identificat conform Anexei 1 împreună cu 

spaŃiul comercial/piaŃa agroalimentară/complexul comercial, 
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precum şi toate construcŃiile si îmbunătăŃirile fără ca ASOCIATUL 

să pretindă contravaloarea construcŃiilor, instalaŃiilor, 

îmbunătăŃirilor, a manoperei sau a sporului de valoare adus 

terenului, construcŃia edificată în temeiul prezentului contract 

trecând în proprietatea ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6 

prin efectul prezentului contract la momentul încetării acestuia  

prin oricare din modalităŃile prevăzute la cap. VI “Încetarea 

contractului”. 

Art. 22. Întrucât asocierea constituită prin prezentul contract 

încetează prin modalităŃile stabilite la capitolul “Incetarea 

contractului”, dacă ASOCIATUL nu procedează la predarea 

terenului şi  construcŃiilor, conform art. 15, din a şasea zi (ziua 6) 

de la desfiinŃarea contractului, acesta datorează 

ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  SECTOR 6 contravaloarea 

profitului net realizat în proporŃie de 100%, a utilităŃilor cât şi a 

penalităŃilor, până în ziua predării terenului ce i-a fost pus la 

dispoziŃie şi a construcŃiilor executate . 

 

CAPITOLUL  X - ADMINISTRAREA  

Art. 23.  Pe toată durata contractului ASOCIATUL va fi unic 

administrator al activităŃii proprii, fiind răspunzător de activitatea 

desfăşurată. 

CAPITOLUL  XI -  GARANTII 
Art. 24. SSuubb  ssaannccŃŃiiuunneeaa  rreezziilliieerriiii  ddee  pplliinn  ddrreepptt  ffăărrăă  ssoommaaŃŃiiee,,  

nnoottiiffiiccaarree  ssaauu  aallttee  ffoorrmmaalliittăăŃŃii  aa  pprreezzeennttuulluuii  ccoonnttrraacctt  (pact 

comisoriu de grad IV),,  AASSOOCCIIAATTUULL  vvaa  pprreezzeennttaa  

AADDMMIINNIISSTTRRAAłłIIEEII    PPIIEEłłEELLOORR    SSEECCTTOORR  66    ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  

______________________ddoovvaaddaa  ccoonnssttiittuuiirriiii  ggaarraannŃŃiieeii  ddee  bbuunnăă  eexxeeccuuŃŃiiee  aa  

ccoonnttrraaccttuulluuii  îîn valoare de _________EURO (echivalentul cotei 
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minim garantate cuvenite ADMINISTRAłIEI  PIEłELOR  

SECTOR 6  pe o perioada de 3 luni) vvaallaabbiillăă  ppâânnăă  llaa  

____________________________((  cceell  ppuuŃŃiinn  66  lluunnii  dduuppăă  tteerrmmiinnaarreeaa  

ccoonnttrraaccttuulluuii))..  GGaarraannŃŃiiaa  ddee  bbuunnăă  eexxeeccuuŃŃiiee  vvaa  aavveeaa  ssppeecciiffiiccaatt  îînn  

ccuupprriinnssuull  ssăăuu  uurrmmăăttooaarreellee  eelleemmeennttee:: 

1. FFaappttuull  ccăă  eessttee  oo  ggaarraannŃŃiiee  bbaannccaarrăă  aauuttoonnoommăă  llaa  

ddiissppoozziiŃŃiiaa  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  66;; 

2. CCăă  aarree  oo  vvaallooaarree  ddee  ______________ EURO;; 

3. CCăă  aarree  vvaallaabbiilliittaattee  ppâânnaa  llaa  ddaattaa  ddee  ____________________;; 

4. CCăă  ggaarraannŃŃiiaa  aassttffeell  ccoonnssttiittuuiittaa  vvaa  ffii  ppllaattiittăă  AAddmmiinniissttrraaŃŃiieeii  

PPiieeŃŃeelloorr  SSeeccttoorr  66  llaa  pprriimmaa  cceerreerree  aa  aacceesstteeiiaa.. 

Art. 25. ADMINISTRAłIA  PIEłELOR  SECTOR 6  este 

îndreptăŃită să reŃină  garanŃia de bună execuŃie  precizată la art. 

24, fără a avea obligaŃia de restituire a acesteia, în urmatoarele 

situaŃii: 

a) în cazul în care ASOCIATUL nu finalizează lucrările de 

construcŃie în termenul stabilit la art. 7 lit. “a” din prezentul 

contract;  

b) în toate cazurile în care contractul încetează înainte de 

ajungerea la termen; 

c) în orice situaŃie în care se constată că ASOCIATUL 

înregistrează debite (cota minim garantată, cota parte din 

profit, utilităŃi, penalităŃi, impozite, etc.) faŃă de 

ADMINISTRAłIA PIEłELOR  SECTOR 6  ca urmare a 

nexecutării obligaŃiilor asumate prin prezentul contract. 

Art. 26.În cazul în care, pe parcursul executării contractului, 
ADMINISTRAłIA PIEłELOR  SECTOR 6 este nevoită să reŃină 

parŃial sau total garanŃia de bună execuŃie precizată la art. 24, 

ASOCIATUL, este obligat ca în termen de 10 zile de la notificare 



316 
 

să completeze garanŃia de bună execuŃie până la concurenŃa 

sumei de ____euro (echivalentul cotei minim garantate cuvenite 

ADMINISTRAłIEI PIEłELOR SECTOR 6  pe o perioada de 3 

luni ). SancŃiunea nerespectării acestei caluze este desfiinŃarea 

contractului de plin drept, fară somaŃie, punere în întârziere, 

notificare sau alte formalităŃi  (pact comisoriu de grad IV).  

 

CAPITOLUL  XI -  CLAUZE FINALE 
Art. 27. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor stabilite prin prezentul 

contract se vor putea completa şi modifica prin acte  normative ce 

vor apărea ulterior sau prin încheierea de acte adiŃionale. 

 ADMINISTRAłIA PIEłELOR  SECTOR 6 işi rezervă 

dreptul iar ASOCIATUL este de acord că prezentul contract să se 

modifice unilateral conform hotarârilor adoptate de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti sau Consiliului Local al 

Sectorului 6 în ceea ce priveste adaptarea clauzelor contractuale 

conform prevederilor acestor acte administrative. 

 ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 nu este 

răspunzătore de schimbarea regimului juridic  al spaŃiului 

comercial/pieŃei/complexulului comercial/terenului ca urmare a 

unor reglementări legale adoptate ulterior încheierii prezentului 

contract şi ASOCIATUL nu este în drept să pretindă despăgubiri 

de la aceasta sau de la eventualul proprietar. 

Art. 28. Planul de identificare a terenulului - Anexa nr. 1, 

Procesul verbal de predare-primire a terenului – Anexa nr. 2, 

Proiect constructie -Anexa nr. 3, Raportul de evaluare a terenului 

- Anexa nr. 4, Devizul  lucrărilor de construcŃii- Anexa nr. 5, 

Regulamentul PieŃei ________________- Anexa nr. 6,  fac parte 

integrantă din prezentul contract de asociere. 
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Art. 29. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de 

către cele două părŃi contractante. 
 

Prezentul contract conŃine  ___  pagini, a fost întocmit în 2 

exemplare originale, azi __________ , data semnării lui. 

                                         

AdministraŃia PieŃelor 

Sector  6 
 

S.C. _______________ S.RL. 

Director, 

 

Administrator, 

Contabil - Şef, 

 

 

Sef Birou AchiziŃii 

Publice.Patrimoniu, 
 

Şef Serviciu Juridic, 

 

Consilier juridic, 

 

 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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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 cofinanŃării proiectului “E-VOLUTION” de către 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare, 

H.G.R. nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi 

servicii de piaŃă în unele zone publice, H.G. nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale;  

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi 

art. 81 alin. (2) lit. d)  şi lit. o) 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 cofinanŃarea proiectului “E-VOLUTION” 

în cadrul Programului OperaŃional Sectorial “Creşterea 
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CompetitivităŃii Economice” 2007-2013 (POS CCE) Axa prioritară 

3 - Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor (TIC) pentru 

sectoarele privat şi public, Domeniul Major de IntervenŃie 2 - 

„Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice”, 

OperaŃiunea 1 „SusŃinerea implementării de soluŃii de e-

guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este 

necesar” din bugetul AdministraŃiei PieŃelor Sector 6, prin 

suportarea cheltuielilor aferente acestuia, respectiv 90.700 lei 

reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului de 5.623.400 

lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor 

Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 71 

Data: 31.05.2011 
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ANEXĂ  

 la H.C.L. S. 6 nr. 71/31.05.2011 

 

PROIECT  „E-VOLUTION” 

 

1. DESCRIEREA PROIECTULUI  

1.1.  Obiectivul proiectului 

 

Obiectivul proiectului E-VOLUTION constă în dezvoltarea unei 

platforme web disponibilă on-line, în implementarea de 

echipamente IT&C specifice care să susŃină această platformă 

web şi în training-ul intern al personalului AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6. 

 

Scopul proiectului este să furnizeze servicii prin mijloace 

electronice către cetăŃenii Sectorului 6 şi către mediul de afaceri 

ce operează în pieŃele Sectorului 6, companii ce oferă produse 

agroalimentare şi servicii către cetăŃeni. 

 

Proiectul E-VOLUTION va fi dezvoltat şi implementat în 12 luni, şi 

va cuprinde proiectarea, dezvoltarea şi implementarea 

următoarelor subproiecte: 

 

• Analiza strategică a AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 şi 

elaborarea unui Plan Strategic pe termen mediu de 5 ani; 
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• Proiectarea, dezvoltarea şi implementare unei platforme 

web disponibilă on-line care să suporte Planul Strategic al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 şi care să acopere 

următoarele direcŃii: 

o Va furniza servicii publice on-line către cetăŃenii 

Sectorului 6, către mediul de afaceri şi către 

administraŃia publică, astfel: 

� Va oferi posibilitatea postării de informaŃii 

on-line; 

� Va oferi interacŃiunea bidirecŃională între 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 şi 

beneficiari; 

� Va oferi posibilitatea tranzacŃiilor 

electronice complete, inclusiv livrarea 

electronică a autorizaŃiilor către beneficiari 

şi plata lor on-line; 

� Va permite implicarea on-line a 

beneficiarilor AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 în personalizarea serviciilor oferite, 

intervenind pro-activ în scopul 

îmbunătăŃirii serviciilor oferite; 

o Va permite gestiunea eficientă a activităŃii 

comercianŃilor de produse agroalimentare prin 

alocarea de spaŃii către comercianŃi cu produse 

complementare; 
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o Va permite supravegherea comercianŃilor din 

punct de vedere al siguranŃei alimentare; 

o Va eficientiza timpul şi activitatea comerciantilor 

de produse agroalimentare facilitând interacŃiunea 

prin mijloace electronice cu aceştia; 

o Va eficientiza activitatea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6 prin colectarea de plăŃi electronice a 

taxelor aferente activităŃii principale; 

o Va permite implementarea de sisteme de scoring 

a comercianŃilor de produse agroalimentare, 

pentru a asigura obiectivul principal al 

administraŃiei, livrarea de produse agroalimentare 

sănătoase către cetăŃenii Sectorului 6; 

o Va permite implementarea de conŃinut digital 

adresat cetăŃenilor sectorului 6 pentru 

îmbunătăŃirea obiceiurilor alimentare; 

o Va ajuta la dezvoltarea afacerilor în Sectorul 6; 

o Va duce în final la îmbunătăŃirea stării de sănătate 

a cetăŃenilor Sectorului 6. 

 

• Dotarea cu infrastructură IT a AdministraŃiei PieŃelor Sector 

6 în scopul susŃinerii obiectivelor proiectului şi a 

desfăşurării activităŃii curente; 

• Dotarea cu sisteme de comunicare IT între pieŃele 

gestionate de AdminstraŃia PieŃelor Sector 6 în scopul 

supravegherii on-line a activităŃii curente; 
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• AchiziŃia de licenŃe şi aplicaŃii software necesare dezvoltării 

proiectului; 

• Cursuri de calificare pentru personalul AdminstraŃiei 

PieŃelor Sector 6 în utilizarea aplicaŃiilor implementate; 

• Implementarea de standarde de calitate în domeniul 

serviciilor, specific ISO 9001 şi ISO 14001. 

 

Beneficiarii Ńintă ai proiectului E-VOLUTION sunt: 

• 400.000 de cetăŃeni, persoane fizice ce locuiesc în 

Sectorul 6, potenŃiali clienŃi ai produselor 

agroalimentare comercializate în pieŃele 

agroalimentare; 

• 4.500 de companii sau persoane fizice autorizate ce 

işi desfasoară activitatea în pieŃele agroalimentare ale 

Sectorului 6; 

• InstituŃii ale administraŃiei publice locale şi centrale ce 

colaborează cu AdministraŃia PieŃelor Sector 6: 

o Jandarmerie; 

o InspecŃia sanitară.  

 

1.2.  Contextul macro-economic la nivelul Sectorului 6 

 

PieŃele agroalimentare au ca obiectiv direct punerea la dispoziŃia 

cetăŃenilor a produselor agroalimentare sanătoase, produse 

majoritar local (sau foarte aproape de punctul de comercializare). 
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Din acest motiv, existenŃa pieŃelor agroalimentare influenŃează 

pozitiv sau negativ micile afaceri locale de tipul: 

� producători de produse agroalimentare; 

� comercianŃi de produse agroalimentare; 

� agenŃi economici ce prestează servicii 

conexe pieŃelor agroalimentare. 

 

Misiunea AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 este ca prin serviciile 

efectuate să creeze un mediu civilizat şi armonios de acces 

pentru cetăŃenii Sectorului 6 la produse agroalimentare 

sănătoase, contribuind direct la creşterea sănătăŃii populaŃiei prin 

alimentaŃie sănătoasă şi la crearea unui mediu de afaceri 

competitiv pentru producătorii de produse agroalimentare şi 

pentru afacerile agenŃilor şi furnizorilor de servicii din Sectorul 6. 

 

La nivelul anului 2011 comerŃul cu produse agroalimentare s-a 

dezvoltat necontrolat: 

� există o diversitate mare de spaŃii comerciale: 

� hypermarketuri; 

� supermarketuri; 

� pieŃe agroalimentare; 

� magazine de cartier mai mult sau mai puŃin 

improvizate; 

� magazine înfiinŃate în apartamente la parterul 

blocurilor; 

� comerŃ stradal neautorizat; 
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� există legislaŃie în domeniu suficient de clară dar care nu 

este aplicată strict; 

� există premise favorabile dezvoltării unui comerŃ 

agroalimentar civilizat: 

� un curent de opinie intens mediatizat pentru 

produse agroalimentare sănătoase; 

� finanŃări prin fonduri europene nerambursabile 

pentru dezvoltarea unui comerŃ civilizat cu 

produse agroalimentare. 

 

Date demografice şi de sistem: 

� În mod oficial în Sectorul 6 sunt înregistraŃi mai mult de 

400.000 locuitori, dar este usor de crezut că cifra reală a 

persoanelor ce locuiesc în acest sector depaşeşte 

500.000 luând mai ales în calcul zone rezidenŃiale şi 

localităŃile învecinate Sectorului 6; 

� Sectorul 6 are o mare densitate a populaŃiei, locuind în 

proporŃie de 90% în blocuri de locuinŃe şi doar restul în 

case particulare; 

� În acest moment există un număr de 12 pieŃe 

agroalimentare ce se adresează şi serveşte acest număr 

de locuitori, deci 1 piaŃă ar trebui să deservească mai 

mult de 40.000 de locuitori; 

� Prin profilul pieŃelor agroalimentare de a furniza alimente 

proaspete, atunci în mod normal persoana din familie ce 

se ocupă de aprovizionare trece în medie cel puŃin odată 
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la 2 zile prin piaŃă, deci o piaŃă ar trebui să poată prelua 

zilnic un trafic foarte mare, între 5.000 şi 10.000 de 

persoane, lucru imposibil în acest moment. 

Ce se întamplă în mod real: 

� mulŃi cetăŃeni evită pieŃele în favoarea 

supermarket-urilor şi hypermarket-urilor din cauza 

serviciilor suplimentare oferite de acestea şi de 

mediul organizat prin care se desfaşoară 

comerŃul; 

� ei sunt astfel privaŃi de produse agroalimentare 

proaspete, dar preferă produsele supermarket-

urilor pentru ca sunt dispuşi să platească 

suplimentar pentru serviciile oferite de modul 

organizat de lucru în acele entităŃi; 

� mulŃi consumatori finali renunŃă complet la 

produse agroalimentare sau îşi răresc vizitele în 

pieŃele agroalimentare la 1 vizită pe saptamână 

pentru a evita la maxim aglomeraŃia şi serviciile 

de slabă calitate; 

� producătorii de produse agroalimentare işi vând 

greu marfă şi ocolesc pieŃele “cu probleme”; 

� vânzătorii de produse agroalimentare profită la 

maxim de context pentru a vinde la preŃ mare 

produsele transformând astfel piaŃa 

agroalimentară într-un punct neatractiv pentru 

clienŃi. 
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2. PROIECTUL E-VOLUTION ÎN CONTEXTUL 

PRIORITĂłILOR NAłIONALE DE DEZVOLTARE 

 

În contextul integrării României în Uniunea Europeană, Ńara 

noastră a identificat o serie de priorităŃi naŃionale de dezvoltare 

între care: 

 

• Creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaştere;  

• Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a 

incluziunii sociale şi întărirea capacităŃii administrative;  

• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităŃii în 

sectorul agricol. 

Proiectul E-VOLUTION Ńine cont de recomandările Uniunii 

Europene, recomandări asumate de Ńara noastră în Planul 

National de Dezvoltare 2007-2013 şi propune un sistem complex 

de e-government cu următoarele caracteristici importante: 

• Proiectul propus va  duce la creşterea 

competitivităŃii economice a agentilor economici 

ce comercializează produse agroalimentare în 

pieŃele Sectorului 6; 

• Proiectul propus va duce la implementarea unui 

sistem ce va oferi servicii on-line către cetăŃenii 

Sectorului 6 şi agenŃii economici ce îşi 

desfăşoară activitatea în pieŃele Sectorului 6; 
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• Proiectul propus va duce la eficientizarea 

activităŃilor interne ale instiŃutiei folosind 

echipamente şi aplicaŃii IT; 

• Proiectul propus va fi implementat în cooperare 

cu alte unităŃi ale autorităŃilor publice locale  în 

vederea creşterii capacităŃii administrative; 

• Proiectul propus va propune o programă de 

cursuri specifică către angajaŃii AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 ducând la îndeplinirea 

obiectivului de dezvoltare a resurselor umane şi 

întărirea capacităŃii administrative; 

• Proiectul propus va aduce beneficii imediate şi 

cuantificabile pentru cetăŃenii ce li se adresează; 

• Proiectul propus va duce indirect la stimularea 

economiei rurale şi a productivităŃii din sectorul 

agricol prin creşterea vânzărilor de produse 

agroalimentare în pieŃele gestionate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6. 

 

3. REZULTATELE ANTICIPATE ALE PROIECTULUI E-VOLUTION 

• Creşterea veniturilor AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 prin: 

o Creşterea numărului de agenŃi economici ce 

operează în pieŃe datorită îmbunătăŃirii mediului 

de afaceri din pieŃele Ssectorului 6 şi a 

atractivităŃii pentru agenŃii economici şi cetăŃeni; 
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o ÎmbunătăŃirea colectării de taxe prin control şi 

transparenŃă; 

o Prelungirea sezonului de vânzare în pieŃe prin 

îmbunătăŃirea mix-ului de produse agroalimentare 

şi  servicii oferite în pieŃe; 

o Controlul îmbunătăŃit al cheltuielilor pe proiecte; 

o Creşterea productivităŃii pe angajat prin utilizarea 

de aplicaŃii şi echipamente IT&C; 

• Creşterea transparenŃei serviciilor publice către cetăŃeni: 

o Creşterea încrederii în administraŃia publică locală 

prin implicarea cetăŃenilor şi a mediului de afaceri 

în iniŃierea de proiecte noi şi urmărirea 

implementării lor; 

• Dezvoltarea resurselor umane interne ale AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6. 

  4. BENEFICIARII  PROIECTULUI 

 
Partea 

implicată 

în proiect 

Interesul părŃii şi în 

ce măsură este 

afectat de proiect 

Capacitate şi motivare 

de a accepta 

schimbările propuse 

de proiect 

AcŃiuni posibile de 

efectuat pentru a 

adresa interesul 

părŃii respective 

CetăŃenii 

din 

Sectorul 6 

� Nivel scăzut spre 

mediu de trai; 

� Acces redus la 

produse 

agroalimentare 

proaspete. 

� Interes de a avea 

acces la produse 

ieftine dar bune 

calitativ; 

� Interes de a avea 

acces la o diversitate 

� Implementarea 

proiectului astfel încât să 

le prezinte beneficiile 

directe: acces, 

transparenŃă, calitatea 

serviciilor, îmbunătăŃire 
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de produse 

agroalimentare; 

� Interes de a avea 

acces la servicii de 

calitate în pieŃe. 

continuă. 

AgenŃi 

economici 

ce 

operează 

în pieŃele  

Sectorului 

6 

� Creşterea 

afacerilor; 

� Simplificarea 

interacŃiunii cu 

AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6; 

� Eradicarea 

comerŃului stradal 

neautorizat. 

� În vederea 

continuităŃii afacerii 

sunt interesaŃi de 

creşterea atractivităŃii 

pieŃelor şi implicit a 

numărului de clienŃi; 

� Interes de a 

reduce competiŃia 

ilegală. 

� Prezentarea 

transparentă a acŃiunilor 

de promovare către 

cetăŃeni ce vor fi 

susŃinute de proiectul          

E-VOLUTION; 

� Implicarea organelor 

de pază în proiect. 

 

Grupurile de interes pentru proiectul E-VOLUTION sunt 

următoarele: 

• AutorităŃile ale administraŃiei publice locale: 

Primăria Sectorului 6; 

• AutorităŃile ale administraŃiei publice centrale: 

o Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative acŃionează pentru 

asigurarea ordinii şi siguranŃei publice şi 

întărirea capacităŃii instituŃionale a 

administraŃiei publice centrale şi locale, în 

vederea susŃinerii unui climat de siguranŃă 



331 
 

şi încredere şi a unei administraŃii eficiente 

pentru cetăŃeni. 

 

 Beneficiarii proiectului E-VOLUTION sunt: 

• Grupul Ńintă este compus din agenŃii economici ce 

operează în pieŃele agroalimentare ale Sectorului 6 care 

vor beneficia de rezultatele proiectului şi vor avea un rol 

important (dar nu critic) în implementarea şi susŃinerea 

proiectului la nivel local; 

o Grupul Ńintă: 4.500 de agenŃi economici; 

• Beneficiarii finali ai proiectului sunt cetăŃenii Sectorului 6;  

o Grupul Ńintă: 400.000 de cetăŃeni. 

 

5. RELAłIA CU ALTE PROGRAME/ 
STRATEGII/PROIECTE 

TIP DENUMIRE MOD DE RELAłIONARE 

PROGRAM   PLANUL 

NAłIONAL DE 

DEZVOLTARE 

2007-2013 

Proiectul E-VOLUTION adresează următoarele 

priorităŃi naŃionale de dezvoltare pentru 

perioada 2007-2013: 

� Creşterea competitivităŃii economice şi 

dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

� Dezvoltarea resurselor umane, 

promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 

întărirea capacităŃii administrative 

� Dezvoltarea economiei rurale şi 

creşterea productivităŃii în sectorul agricol 
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 CADRUL 

NAłIONAL 

STRATEGIC DE 

REFERINłĂ 

2007-2013 

Proiectul vizează prioritatea numărul 1 a CSNR 

2007-2013, şi anume „Reducerea disparităŃilor 

de dezvoltare economică şi socială dintre 

România şi Statele Membre UE”, cu precădere 

prin sprijinirea accesului la societatea 

informaŃională a tuturor pesoanelor fizice, în 

condiŃii de dezvoltare durabilă. Prin realizarea 

sa, proiectul contribuie la realizarea 

următoarelor doua priorităŃi tematice ale CNSR 

2007-2013: Creşterea competitivităŃii României 

pe termen lung şi  dezvoltarea şi utilizarea mai 

eficientă a capitalului uman  

 Programul 

NaŃional de 

Reforme 2007-

2010 

Proiectul adresează priorităŃile naŃionale privind 

piaŃa muncii, pe perioada 2007-2010 şi 

urmăreşte creşterea nivelului de educaŃie a 

angajaŃilor AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 

 Programul 

OperaŃional 

Sectorial 

„Dezvoltarea 

Resurselor 

Umane” 2007-

2013 

Realizarea proiectului va duce la o îmbunătaŃire 

a serviciilor de educaŃie susŃinute de platforme 

electronice, va creşte numărul persoanelor care 

participă la actul de educaŃie, de o manieră 

nediscriminatorie şi flexibilă şi se va realiza 

reconcilierea vieŃii profesionale şi a vieŃii de 

familie şi participarea facilă la învăŃarea pe tot 

parcursul vieŃii, prin metode moderne.  

STRATEGIE Strategia de 

post-aderare a 

României la 

Uniunea 

Europeană 

Proiectul urmăreşte dezvoltarea infrastructurilor 

fizice la nivel naŃional în domeniul tehnologiei 

informaŃiei şi comunicaŃiilor  
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 Strategia 

Lisabona 

revizuită 

Proiectul contribuie la alinierea României la 

recomandările enunŃate de Comisia cu privire 

la îndeplinirea Agendei Lisabona, care susŃin 

dezvoltarea durabilă şi modernizarea modelului 

social european, bazat pe dinamism economic, 

coeziune socială şi responsabilitate faŃă de 

mediu, prin atingerea priorităŃilor vizând 

promovarea educaŃiei de calitate, creşterea 

adaptabilităŃii lucrătorilor şi promovarea utilizării 

tehnologiei informaŃiei. 

6. BUGETUL  PROIECTULUI 
 

# Descriere cheltuială Valoare fără TVA Valoare cu TVA 

1 InvestiŃii 3,925,000.00 4,867,000.00 

1.1 Cheltuieli pentru 

achiziŃionarea de servere, 

calculatoare tip 

desktop/portabile, 

monitoare, echipamente 

de reŃea, dispozitive 

pentru conectare, 

echipamente periferice 

etc. 

750,000.00 930,000.00 

1.2 Cheltuieli pentru instalare 

şi configurare 

75,000.00 93,000.00 

1.3 Cheltuieli pentru achiziŃia 

de licenŃe informatice şi 

200,000.00 248,000.00 
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software 

1.4 Cheltuieli pentru 

dezvoltarea aplicaŃiei  

E-VOLUTION 

1,500,000.00 1,860,000.00 

1.5 Cheltuieli pentru 

configurarea şi 

implementarea bazelor de 

date, migrarea şi 

integrarea diverselor 

structuri de date existente 

500,000.00 620,000.00 

1.6 Cheltuieli pentru 

dezvoltarea conŃinutului 

digital iniŃial necesar 

pentru implementarea 

proiectului 

500,000.00 620,000.00 

1.7 Cheltuieli pentru 

realizarea unui 

website/portal şi 

achiziŃionarea numelui de 

domeniului pentru acest 

website 

90,000.00 111,600.00 

1.8 AchiziŃionarea şi 

implementarea de soluŃii 

de semnătură electronică 

şi plată electronică 

200,000.00 248,000.00 

1.9 Cheltuieli pentru 

conectarea la 

20,000.00 24,800.00 
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infrastructura broadband, 

exclusiv plata 

abonamentului 

1.10. Cheltuieli pentru 

implementarea 

infrastructurii IT&C 

90,000.00 111,600.00 

2 Cheltuieli pentru 

servicii de consultanŃă, 

audit, informare şi 

publicitate  

340,000.00 421,600.00 

2.1 Servicii de consultanŃă 

pentru elaborarea 

proiectului tehnic a 

studiului de fezabilitate şi 

alte studii necesare 

pentru proiect  

50,000.00 62,000.00 

2.2 Servicii de consultanŃă în 

domeniul 

managementului de 

proiect   

50,000.00 62,000.00 

2.3 Cheltuieli pentru 

implementarea 

standardelor de calitate 

ISO 9001 şi ISO 14001 

60,000.00 74,400.00 
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2.4 Cheltuieli necesare 

pentru realizarea 

achiziŃiilor publice 

(inclusiv servicii de 

asistenŃă juridică în 

scopul elaborării 

documentaŃiei de atribuire 

şi/sau aplicării 

procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziŃie 

publică) 

50,000.00 62,000.00 

2.5 Cheltuieli cu servicii de 

auditare intermediară şi 

finală pentru proiect, 

inclusiv auditarea 

securităŃii reŃelei şi 

aplicaŃiei informatice 

80,000.00 99,200.00 

2.6 Cheltuieli de informare şi 

publicitate pentru proiect 

50,000.00 62,000.00 

3 

Cheltuieli pentru 

organizarea de cursuri 

de formare profesională 

270,000.00 334,800.00 

3.1 Cheltuieli legate de 

formarea profesională a 

personalului  

250,000.00 310,000.00 
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3.2 Cheltuieli legate de 

formarea profesională a 

personalului care va 

asigura mentenanŃa 

soluŃiei dacă acesta este 

angajat al beneficiarului  

20,000.00 24,800.00 

  TOTAL PROIECT 4,535,000.00 5,623,400.00 

 
5.2. Sursele de finanŃare 

# Descrierea   Valoarea ObservaŃii 

1 

Valoarea proiectului E-

VOLUTION fără TVA 4,535,000.00  

2 TVA (24%) 1,088,400.00  

  TOTAL 5,623,400.00  

      

3 ContribuŃia AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 - 2% 

90,700.00  

4 TVA aferent proiectului 1,088,400.00 TVA este 

deductibil şi nu 

reprezintă o 

cheltuială 

permanentă. 

5 FinanŃare nerambursabilă prin 

Programul OperaŃional 

Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice” 

4,444,300.00  
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2007-2013 (POS CCE), Axa 

prioritară 3 – Tehnologia 

InformaŃiei şi ComunicaŃiilor 

(TIC) pentru sectoarele privat 

şi public, Domeniul Major de 

IntervenŃie 2 - „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor 

publice electronice”, 

OperaŃiunea 1 „SusŃinerea 

implementării de soluŃii de e-

guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo 

unde este necesar”. 

 TOTAL 5,623,400.00  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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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 stabilirea şi aprobarea normelor de dotare  

cu uniformă de serviciu a personalului DirecŃiei Generale de 

PoliŃie Locală Sector 6 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinŃarea DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

 - art. 17 alin. (1) şi art. 30 lit. d) din Legea poliŃiei locale nr. 

155/2010; 

 - art. 38, art. 73 şi Anexelor nr. 1- 3 din H.G. nr. 1332/2010 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcŃionare a poliŃiei locale, 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabilesc şi se aprobă normele de dotare cu 

uniformă de serviciu a personalului DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Locală Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 72 

Data: 31.05.2011 



341 
 

ANEXĂ   

la H.C.L. Sector 6 nr. 72/31.05.2011  

 

Nr. 

crt. 

Denumire articol U.M. Durata 

maximă 

de 

uzură 

-an- 

Cantitate 

0 1 2 3 4 

1. Costum de vară 

(sacou + 

pantaloni/fustă) 

buc(buc+pereche/buc) 2 1(1+1/1) 

2. Costum de iarnă 

(sacou + pantaloni) 

buc(buc+pereche/buc) 3 1(1+1) 

3. Şapcă pentru 

costum de vară              

buc 2 1 

4. Şapcă pentru 

costum de iarnă             

buc 3 1 

5. Basc   buc 2 1 

6. ŞepcuŃă cu cozoroc                       buc 2 1 

7. Pălărie (femei) buc 2 1 

8. Căciulă buc 3 1 

9. Cravată buc 1 1 

10. Fular buc 3 1 

11. Cămaşă mânecă buc 1/2 1 



342 
 

scurtă 

12. Cămaşă mânecă 

lungă 

buc 1/2 1 

13. Cămaşă-bluză 

mânecă scurtă 

buc 1 1 

14. Cămaşă-bluză 

mânecă lungă 

buc 1 1 

15. Scurtă de vânt buc 2 1 

16. Pulover   buc 2 1 

17. Costum de 

intervenŃii de vară 

buc 2 1 

18. Costum de 

intervenŃii de iarnă           

buc 2 1 

19. Pelerină de ploaie                       buc 3 1 

20. Geacă/Scurtă 

îmblănită                    

buc 3 1 

21. Mănuşi din piele buc 3 1 

22. Pantofi de vară de 

culoare neagră         

pereche 1 1 

23. Pantofi de iarnă de 

culoare neagră        

pereche 2 1 

24. Ghete piele de 

culoare neagră 

pereche 2 1 

25. Bocanci piele de 

culoare neagră 

pereche 2 1 
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26. Centură buc 6 1 

27. Curea buc 6 1 

28. Portcarnet    buc 6 1 

29. Portbaston din piele                buc 6 1 

30. Emblemă pentru 

şapcă, basc, căciulă, 

pălărie şi şepcuŃă                         

buc 1 1 

31. Ecuson buc 1 1 

32. Insignă pentru piept                     buc 1 1 

33. EpoleŃi   buc 1 1 

34. Portcătuşe din piele                     buc 6 1 

35. Fes buc 1 1 

36. Vestă 

multifuncŃională 

buc 1 1 

37. Tricou buc 1/2 1 

38. Costum de protecŃie 

pentru iarnă (scurtă 

matlasată+pantalon) 

buc 3 1 

39. 

 

Vestă (ham) cu 

elemente 

reflectorizante 

buc 1 1 

40. Costum 

(bluză+pantalon) de 

protecŃie împotriva 

ploii cu elemente 

buc 2 1 
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reflectorizante 

41. Mănuşi albe               pereche 1/2 1 

42. Scurtă 

reflectorizantă             

buc 2 1 

43. Vestă pentru 

protecŃie împotriva 

frigului 

buc 2 1 

44. Centură albă                       buc 6 1 

45. Coafă buc 1/2 1 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 51/24.03.2011 de aprobare a listelor privind 

ordinea de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească 

locuinŃă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii 

locuinŃei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate întocmit de Serviciului 

Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local nr. 240/12.11.2009 privind aprobarea pentru 

anul 2009, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin 

punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în 

baza Legii nr. 114/1996, locuinŃelor din fondul locativ de stat, 

locuinŃelor sociale şi locuinŃelor de necesitate;  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea “Listei cu solicitanŃii pentru 

structura 2 camere - Socială” din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/24.03.2011 după cum 

urmează: 

 Se include în listă, la poziŃia 67, doamna Apostol Daniela, 

având dosar nr. 14938/13.05.2009 urmând să se procedeze la 

renumerotarea poziŃiilor în continuare. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea “Listei cu solicitanŃii pentru 

structura garsonieră - Fond de stat” din Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/24.03.2011 după cum 

urmează: 

 Se includ în listă, la poziŃiile 20 şi 21, doamna Dragomir 

Lucia-Loredana, având dosar nr. 32307/15.10.2010, respectiv 

doamna Creciunescu Monica-Cristina, având dosar nr. 

32863/20.10.2010 urmând să se procedeze la renumerotarea 

poziŃiilor în continuare. 

 Art. 3. Celelalte prevederi conŃinute de Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/24.03.2011 râmân 

neschimbate. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de 

analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 73 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinŃe 

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

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

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de 

ServiciulReglementare, Repartizare SpaŃii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată şi 

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

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

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

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

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

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

realizate în cadrul Programului de construcŃii de locuinŃe pentru 

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

rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. ContestaŃiile cu privire la acordarea priorităŃilor în 

soluŃionarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în 

termen de 7 zile de la afişarea listei. 

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

analiză şi evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 74 

Data: 31.05.2011 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S.6 nr. 74/31.05.2011 

 

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINłE ANL, MIŞCAREA A II A 

 
Nr. 

Crt. 

Nume şi Prenume Nr. şi data 

registratură 

Punctajul 

total 

Punctajul SL Data naşterii Nr. camere 

repartizate 

1. PAVĂL MARIA 56346/09.08.2006 41 17 25.02.1979 GARSONIERĂ 

2. URZEALĂ 

CONSTANłA-

NICOLETA 

56870/14.08.2006 41 17 30.11.1979 GARSONIERĂ 

3. DRAGNEA ŞTEFANIA-

ROXANA 

57454/16.08.2006 41 17 20.08.1977 GARSONIERĂ 

4. BALUłĂ 

CONSTANTIN-

OCTAVIAN 

59957/05.09.2006 41 17 03.05.1980 GARSONIERĂ 
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5. ARDELEAN PETRE 60299/07.09.2006 41 17 01.10.1979 GARSONIERĂ 

6. ISCENCO MIHAELA-

IULIANA 

61282/15.09.2006 41 17 03.07.1979 GARSONIERĂ 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului: “Reabilitare termică a imobilului D9 din str. 

Valea Bujorului nr. 1, Sector 6” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

         

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului: “Reabilitare termică a imobilului D9 din str. Valea 
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Bujorului nr. 1 Sector 6”, conform Anexei, care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 75 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

HOTĂRÂRE  

privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 15/25.02.2010 

privind aprobarea cofinanŃării proiectelor “Modernizare 

arhitecturală şi peisagistică” şi “AchiziŃionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi 

prevenirea criminalităŃii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, 

Bucureşti 
 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 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  privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
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acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

� Ordinul comun nr. 1360/2011 al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului şi nr. 1938/2011 al Ministerului FinanŃelor 

Publice 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; 

� 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii 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 Alineatul (1) al Articolului 5 din H.C.L. Sector 6 nr. 

132/2010 privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 15/2010 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 2. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 15/25.02.2010  privind aprobarea cofinanŃării 
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proiectelor “Modernizare arhitecturală şi peisagistică” şi 

“AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru 

creşterea siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii” în Parcul Drumul 

Taberei, Sector 6, Bucureşti, cu modificările şi completările 

ulterioare, după cum urmează: 

1.  Anexa nr. 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 15/25.02.2010 se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2.  Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

15/25.02.2010 se completează cu anexele 1.1 şi 1.2, conform 

Anexelor nr. 2 şi nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Alineatele (1), (2) şi (3) ale Art. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 15/25.02.2010 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 “Art. 3. (1) Se aprobă proiectul “Modernizarea arhitecturală 

şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”, în 

valoare totală de: 75.188.177,45 lei - din care cheltuieli eligibile: 

60.380.156,15 lei, cheltuieli neeligibile: 411.339,08 lei, TVA 

14.396.682,22 lei. 

 (2) Se aprobă contribuŃia proprie la cheltuielile eligibile ale 

Consiliului Local al Sectorului 6 în cuantum de 2%, respectiv 

1.207.603,12 lei. 

 (3) Se aprobă toate cheltuielile neeligibile în valoare de 

14.808.021,3 lei”. 

 Art. 4. Alineatele (1), (2) şi (3) ale Art. 4 din Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 15/25.02.2010 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 “Art. 4. (1) Se aprobă proiectul „AchiziŃionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi 
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prevenirea criminalităŃii în parcul Drumul Taberei, Sector 6, 

Bucureşti”, în valoare totală de: 1.806.467,70 lei - din care 

cheltuieli eligibile: 1.232.450,09 lei, cheltuieli neeligibile: 

228.974,51 lei, TVA 345.043,10 lei. 

 (2) Se aprobă contribuŃia proprie la cheltuielile eligibile ale 

Consiliului Local al Sectorului 6 în cuantum de 2%, respectiv 

24.649,00 lei. 

 (3) Se aprobă toate cheltuielile neeligibile în valoare de 

574.017,61 lei”. 

 Art. 5. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 15/25.02.2010 rămân neschimbate. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 15/25.02.2010  şi ale prezentei, 

conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică a 

hotărârii nr. 15/25.02.2010 a Consiliului Local Sector 6 cu 

modificările aduse prin hotărârea nr. 76/31.05.2011 se vor face 

conform competenŃelor prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 76 

Data: 31.05.2011 

 



358 
 

                                      ANEXA NR. 1 

la H.C.L.S. 6 nr. 76/31.05.2011 

 

Anexa 1 – Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse 

de finanŃare, perioada de implementare a proiectelor 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
proiect 

Solicitant1 Obiectiv 
şi activităŃi 

propuse 

Perioada de 
implementare 

Buget proiect 

Anul  
începerii 

Anul 
finalizării 

Valoare 
nerambursa- 
bilă solicitată  
(VNS)2 

(lei) 

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 Modernizarea 
arhitecturală şi 
peisagistică a 
Parcului Drumul 
Taberei 
 

Consiliul 
Local al 

Sectorului 
6 

Obiectivul general al 
acestui proiect susŃine 
dezvoltarea infrastructurii 
urbane reprezentate de 
parcul Drumul Taberei. 
Astfel, se doreşte 
creşterea calităŃii vieŃii 
prin creşterea calităŃii 
mediului înconjurător, 
asigurarea condiŃiilor 
egale de viaŃă, prin 
îmbunătăŃirea 
accesibilităŃii la zone verzi 
şi zone de recreere. Acest 
proiect îşi aduce 
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contribuŃia la  “Sprijinirea 
dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de 
creştere” presupuse de 
Axa 1 şi răspunde 
obiectivelor strategice şi 
priorităŃilor de dezvoltare 
strategică ale cartierului 
Drumul Taberei. 
Obiective specifice: 
1. Asigurarea 
nediscriminării, 
tratamentului egal, 
transparenŃei, eficienŃei 
utilizării fondurilor publice 
(europene şi naŃionale) 
precum şi asumarea 
răspunderii în procesul de 
achiziŃii publice; 
2. Regenerarea a 
aproape 7 hectare de 
spaŃii verzi, din arealul 
total al parcului; 
3. Construirea a trei spaŃii 
de joacă pentru copii, 
diversificate pe grupe de 
vârstă şi tipologii de 
activităŃi; 
4. Utilarea cu peste 320 
de bănci şi peste 245 de 
coşuri de gunoi a întregii 
suprafeŃe a  parcului; 
5. Modernizarea a peste 
25.000 de mp2 de alei din 
interiorul parcului, pentru 
o bună conectare între 
spaŃiile verzi, locuri de 
joacă şi zone de relaxare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.172.553,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.207.603,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

411.339,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.188.177,45 
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6. Crearea a 21 de noi 
locuri de muncă. 
 

2 AchiziŃionarea  
şi instalarea 

sistemului de 
supraveghere 
video  pentru 

creşterea 
siguranŃei şi 
prevenirea 

criminalităŃii în 
parcul Drumul 

Taberei, 
Sector6, 

Bucureşti 

Consiliul 
Local al 

Sectorului 
6 

Obiectivul general al 
acestui proiect susŃine 
creşterea calităŃii vieŃii 
prin asigurarea condiŃiilor 
optime de viaŃă, respectiv 
creşterea securităŃii 
cetăŃenilor ce vizitează 
parcul Drumul Taberei  şi 
crearea premiselor de 
dezvoltare socio-
economică a cartierului. 
Acest  proiect îşi aduce 
contribuŃia la “Spijinirea 
dezvoltării durabile a 
oraşelor- poli urbani de 
creştere” presupuse de 
Axa 1 şi răspunde 
obiectivelor strategice şi 
prioritătilor de dezvoltare 
strategică ale zonei de 
actiune urbană Drumul 
Taberei. 
Obiective specifice: 
7. Asigurarea 
nediscriminării, 
tratamentului egal, 
transparenŃei, eficienŃei 
utilizării fondurilor 
publice(europene şi 
naŃionale) precum şi 
asumarea răspunderii în 
procesul de achiziŃii 
publice; 
8. Descurajarea 
infracŃionalităŃii din zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.207.801,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.649,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228.974,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.806.467,70 
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prin instalarea a 13 
camere de supraveghere 
video; 
9. Creşterea gradului de 
confort, civilizaŃie şi 
siguranŃa pentru vizitatorii 
parcului, prin 
supravegherea a 13 zone 
cu grad ridicat de 
predispozŃie la 
comportamente 
antisociale şi 
infracŃioniste; 
10. Reducerea poluării 
vizuale – prin pozarea în 
subteran a celor peste 
2.290 m fibră optică ; 
11. Crearea a 22 de noi 
locuri de muncă. 

         Sub-total 1 (buget proiecte) 60.380.354,12 1.232.252,12 640.313,59 76.994.645,15 
 Costuri implementare Plan integrat5    311.000 

             TOTAL    77.305.645,15 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 2 
la H.C.L.S. 6 nr. 76/31.05.2011 

 

 

Anexa 1.1 “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică 
a  Parcului Drumul Taberei” 

 
4. FINANłAREA PROIECTULUI 

4.1. Bugetul proiectului 

� Proiecte care nu cad sub incidenŃa schemei de ajutor de stat 

 

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 2,041,157.74 2,041,157.74 489,877.86 

1.3 
Amenajări pentru 
protecŃia mediului 0.00 1,424,883.56 1,424,883.56 341,972.05 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 3,466,041.30 3,466,041.30 831,849.91 

2 Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

2.1 

Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităŃilor 
necesare obiectivului 62,200.00   62,200.00 14,928.00 

  TOTAL CAPITOL 2 62,200.00 0.00 62,200.00 14,928.00 

3 Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 0.000 25,290.45 25,290.45 6,069.71 

3.2 
ObŃinerea de avize, 
acorduri şi autorizaŃii 0.000 6,800.00 6,800.00 0.00 

3.3 
Proiectare şi 
inginerie 0.000 1,679,905.65 1,679,905.65 403,177.36 

3.4 ConsultanŃă 0.000 546,314.50 546,314.50 131,115.48 
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3.5 AsistenŃă tehnică 0.000 362,550.76 362,550.76 87,012.18 

  TOTAL CAPITOL 3 0.00 2,620,861.36 2,620,861.36 627,374.73 

4 Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1 
ConstrucŃii şi 
instalaŃii 0.00 48,687,111.89 48,687,111.89 

11,684,906.8
5 

4.2 Dotări de specialitate 348,139.08 0.00 348,139.08 83,553.38 

  TOTAL CAPITOL 4 348,139.08 48,687,111.89 49,035,250.97 
11,768,460.2

3 

5 Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de şantier 

5.1 
Organizarea de 
şantier 0.00 881,221.33 881,221.33 211,493.12 

5.1.1 

ConstrucŃii şi 
instalaŃii aferente 
organizării de şantier 0.00 881,221.33 881,221.33 211,493.12 

5.1.2 
Cheltuieli conexe 
organizării de şantier 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2 Cote legale 0.00 797,519.30 797,519.30 0.00 

  TOTAL CAPITOL 5 0.00 1,678,740.63 1,678,740.63 211,493.12 

6 Cap. 6 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

6.1 
Diverse şi 
neprevăzute 0.00 3,763,100.97 3,763,100.97 903,144.23 

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 3,763,100.97 3,763,100.97 903,144.23 

7 Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate 

7.1 Audit 0.00 125,000.00 125,000.00 30,000.00 

7.2 
Informare şi 
publicitate 0.00 39,300.00 39,300.00 9,432.00 

  TOTAL CAPITOL 7 0.00 164,300.00 164,300.00 39,432.00 

8 Cap. 8 – Alte cheltuieli neeligibile 

8.1 
Alte cheltuieli 
neeligibile 1,000.00   1,000.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 8 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 

  TOTAL GENERAL 411,339.08 60,380,156.15 60,791,495.23 
14,396,682.2

2 
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Surse de finanŃare 
 

Nr. 
crt. Surse de finanŃare 

Valoare 

(RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 75,188,177.45 

I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 411,339.08 

I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 60,380,156.15 

I.c. TVA 14,396,682.22 

II. ContribuŃia proprie în proiect, din care: 16,015,624.42 

II.a. 
ContribuŃia solicitantului la cheltuielile 
eligibile 1,207,603.12 

II.b. 
ContribuŃia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile 411,339.08 

II.c. AutofinanŃarea proiectului 0 

II.d. TVA  14,396,682.22 

III. 
AsistenŃă financiară nerambursabilă 
solicitată 59,172,553.03 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioana Mihaela Neacşu 
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ANEXA NR. 3 

la H.C.L.S. 6 nr. 76/31.05.2011 

 

Anexa 1.2 AchiziŃionarea şi instalarea  sistemului de 

supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea 

criminalităŃii în parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti 

 

4. FINANłAREA PROIECTULUI 

4.2. Bugetul proiectului 

� Proiecte care nu cad sub incidenŃa schemei de ajutor de 

stat 

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 1,590.00 1,590.00 381.60 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 1,590.00 1,590.00 381.60 

2 Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităŃilor necesare obiectivului 10,000.00   10,000.00 2,400.00 

  TOTAL CAPITOL 2 10,000.00 0.00 10,000.00 2,400.00 

3 Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 12,500.00 11,461.50 23,961.50 5,750.76 

3.2 
ObŃinerea de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 0.00 6,800.00 6,800.00 0.00 

3.3 Proiectare şi inginerie 102,134.51 43,000.00 145,134.51 34,832.28 
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3.4 ConsultanŃă 31,500.00 0.00 31,500.00 7,560.00 

3.5 AsistenŃă tehnică 26,500.00 0.00 26,500.00 6,360.00 

  TOTAL CAPITOL 3 172,634.51 61,261.50 233,896.01 54,503.04 

4 Cap .4 - Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1 ConstrucŃii şi instalaŃii 0.00 32,764.46 32,764.46 7,863.47 

4.2 Dotări de specialitate 5,340.00 920,145.37 925,485.37 222,116.49 

  TOTAL CAPITOL 4 5,340.00 952,909.83 958,249.83 229,979.96 

5 Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de şantier 

5.1 Organizarea de şantier 0.00 30,893.76 30,893.76 7,414.50 

5.1.1 
ConstrucŃii şi instalaŃii aferente 
organizării de şantier 0.00 30,893.76 30,893.76 7,414.50 

5.1.2 
Cheltuieli conexe organizării de 
şantier 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2 Cote legale 0.00 15,944.99 15,944.99 0.00 

  TOTAL CAPITOL 5 0.00 46,838.75 46,838.75 7,414.50 

6 Cap. 6 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

6.1 Diverse şi neprevăzute 0.00 86,000.00 86,000.00 20,640.00 

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 86,000.00 86,000.00 20,640.00 

7 Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate 

7.1 Audit 0.00 65,000.00 65,000.00 15,600.00 

7.2 Informare şi publicitate 0.00 18,850.00 18,850.00 4,524.00 

  TOTAL CAPITOL 7 0.00 83,850.00 83,850.00 20,124.00 

8 Cap. 8 – Alte cheltuieli neeligibile 

8.1 Alte cheltuieli neeligibile 41,000.00   41,000.00 9,600.00 

  TOTAL CAPITOL 8 41,000.00 0.00 41,000.00 9,600.00 

  TOTAL GENERAL 228,974.51 1,232,450.09 1,461,424.60 345,043.10 
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Surse de finanŃare 

 

Nr. crt. Surse de finanŃare 

Valoare 

(RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 1,806,467.70 

I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 228,974.51 

I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 1,232,450.09 

I.c. TVA 345,043.10 

II. ContribuŃia proprie în proiect, din care: 598,666.61 

II.a. ContribuŃia solicitantului la cheltuielile eligibile 24,649.00 

II.b. ContribuŃia solicitantului la cheltuielile neeligibile 228,974.51 

II.c. AutofinanŃarea proiectului 0 

II.d. TVA  345,043.10 

III. AsistenŃă financiară nerambursabilă solicitată 1,207,801.09 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioana Mihaela Neacşu 
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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 Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut 

intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de 

ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării 

unor obiective de investiŃii de interes public local 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

InvestiŃii; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. (1), (2), (3) precum şi art. 63 alin. (1), (2), (4) şi (8) din 

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

modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa 

şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Capitolul X, Art. 10.1 din 

Contractul de Credit DM nr. 38 din data de 24.07.2009; 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale 1 - 6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru 

investiŃii; 

 Luând act de: 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

153/22.07.2009, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

contractării unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei; 

 Hotărârile nr. 1363/21.08.2009, nr. 1379/15.09.2009 şi nr. 

1734/10.09.2010 ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale din cadrul Ministerului de FinanŃe Publice Locale; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi b) şi ale art. 

81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se înlocuieşte Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui 

împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă 

de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 

finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local, cu 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 153 din 22.07.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi 

DirecŃia InvestiŃii 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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 77 

Data: 31.05.2011 
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                    ANEXĂ   

la H.C.L.S. 6 nr. 77/31.05.2011 

 
Nr. 

crt. 

Obiective de investiŃii de interes public local Valoare                    

(lei) 

  Construire corpuri clădire grădiniŃe 

24.631.999 

1 - GrădiniŃa nr. 41- ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

2 - Şcoala I-VIII nr. 198- ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

3 - Şcoala I-VIII nr. 311- ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

4 - Şcoala I-VIII nr. 142- ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

  Mansardare grădiniŃe 

14.185.984 

5 - GrădiniŃa nr. 94 - Proiectare şi execuŃie mansardare  

6 - GrădiniŃa nr. 111- Proiectare şi execuŃie mansardare  

7 - GrădiniŃa nr. 210 - Proiectare şi execuŃie mansardare  

8 - GrădiniŃa nr. 218 - Proiectare şi execuŃie mansardare  

9 - GrădiniŃa nr. 229 - Proiectare şi execuŃie mansardare 

10 - GrădiniŃa nr. 273 - Proiectare şi execuŃie mansardare  

11 - GrădiniŃa nr. 272 - Proiectare şi execuŃie mansardare  

12 ConstrucŃii parcări supraterane aferente anului 2009, 2010 şi 

2011, inclusiv consultanŃă 
33.429.122 

13 Amenajare spaŃii verzi şi locuri de joacă, inclusiv consultanŃă 19.000.000 

14 Complex de servicii sociale - "Centrul de zi pentru persoane 

vârstnice şi adăpost de noapte pentru persoane adulte din Calea 

Plevnei nr.234", inclusiv consultanŃă 

 

6.500.000 
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  Modernizare sistem rutier 

44.797.102 

15 Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Str.Nicolae 

Filimon, Str. C.M. Zamfirescu, Str. Alexandru Ivasiuc, Cal. 

Crângaşi, Str. Mehadia, Bd. Constructorilor, Str. RuşeŃu, Intr. 

Craiovei, limita de sector, Calea Giuleşti, inclusiv consultanŃă 

16 Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd. Timisoara, 

Str. Braşov, Str. Drumul Taberei, Str. Braşov, Prelungirea 

Ghencea, Str. Valea Oltului, inclusiv consultanŃă 

17 Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd. Iuliu Maniu, 

Str. Baia de Arieş, Str. Arieşul Mare, Şos. Virtutii, str. DâmboviŃei, 

Str. Cetatea de Baltă, Bd. Uverturii, Str. Drenajului, Bd. Anul 1864, 

inclusiv consultanŃă 

18 Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Str. Braşov, Bd. 

Timişoara, Bd. Geniului, IntersecŃia Răzoare şi Str. Drumul 

Taberei, inclusiv consultanŃă 

19 Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Str. Brasov, Bd. 

Ghencea, Str. Bursucani, Str. Cara Anghel, Aleea Haiducului şi 

Str. Drumul Taberei, inclusiv consultanŃă 

20 Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Str. Braşov, Bd. 

Timişoara, Str. Valea Cascadelor şi Bd. Iuliu Maniu, inclusiv 

consultanŃă 

  Reabilitare sistem rutier  

29.255.793 
21 Reabilitare sistem rutier Str. Zinca Golescu, inclusiv consultanŃă 

22 Reabilitare sistem rutier Str.Poiana Câmpina, inclusiv consultanŃă 

23 Reabilitare sistem rutier Str. Grandea Grigore, inclusiv consultanŃă 
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24 Reabilitare sistem rutier Str. Bostanilor, inclusiv consultanŃă 

25 Reabilitare sistem rutier Aleea PravăŃ, inclusiv consultanŃă 

26 Reabilitare sistem rutier Aleea Poiana Sibiului, inclusiv 

consultanŃă 

27 Reabilitare sistem rutier Str. Pomilor, inclusiv consultanŃă 

28 Reabilitare sistem rutier Str.Szabo Gabriela, inclusiv consultanŃă 

29 Reabilitare sistem rutier Str. G. Carboreanu, inclusiv consultanta 

 

30 Reabilitare sistem rutier Str. Partizanilor, inclusiv consultanŃă 

31 Reabilitare sistem rutier Str. PravăŃ, inclusiv consultanŃă 

32 Reabilitare sistem rutier Str. Floare Roşie, inclusiv consultanŃă 

33 Reabilitare sistem rutier Str. Cântarii, inclusiv consultanŃă 

34 Reabilitare sistem rutier Str. Pădureni si spate bl. 51, inclusiv 

consultanŃă 

35 Reabilitare sistem rutier Str. Estacadei, inclusiv consultanŃă 

36 Reabilitare sistem rutier Str. Aragonitului, inclusiv consultanŃă 

37 Reabilitare sistem rutier Str. Ranetti George, inclusiv consultanŃă 

38 Reabilitare sistem rutier Str. Acvariului, inclusiv consultanŃă 

 

39 Reabilitare sistem rutier Intr. Cătlăbuga, inclusiv consultanŃă 

40 Reabilitare sistem rutier Intr. Guliver, inclusiv consultanŃă 

41 Reabilitare sistem rutier Str. Murelor, inclusiv consultanŃă 

42 Reabilitare sistem rutier Str. Al. Hrisoverghi, inclusiv consultanŃă 

43 Reabilitare sistem rutier Str. Făgădău, inclusiv consultanŃă 

44 Reabilitare sistem rutier Str. Dudului, inclusiv consultanŃă 

45 Reabilitare sistem rutier Str. SăbiuŃei, inclusiv consultanŃă 

46 Reabilitare sistem rutier Str. Ajustorului, inclusiv consultanŃă 
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47 Reabilitare sistem rutier Str. Dobreni, inclusiv consultanŃă 

  Extindere reŃea publică de canalizare 

4.200.000 

 

48 Extindere reŃea de canalizare Str. Szabo Gabriela, inclusiv 

consultanŃă 

49 Extindere reŃea de canalizare Str. Acvariului, inclusiv consultanŃă 

50 Extindere reŃea de canalizare Intr. Cătlăbuga, inclusiv consultanŃă 

51 Extindere reŃea de canalizare Intr. Guliver, inclusiv consultanŃă 

52 Extindere reŃea de canalizare Str. Murelor, inclusiv consultanŃă 

53 Extindere reŃea de canalizare Str. Pomilor, inclusiv consultanŃă 

54 Extindere reŃea de canalizare Str. G. Grandea, inclusiv 

consultanŃă 

55 Extindere reŃea de canalizare Str. Al. Hrisoverghi, inclusiv 

consultanŃă 

56 Extindere reŃea de canalizare Str. Ranetti George, inclusiv 

consultanŃă 

TOTAL 176.000.000 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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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, faza studiu 

de prefezabilitate, a obiectivului de investiŃii: “ConstrucŃie spital 

municipal, Sector 6, Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 44 alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii 

şi lucrări de intervenŃii 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică, a 

obiectivului de investiŃii “ConstrucŃie spital municipal, Sector 6, 

Bucureşti” faza studiu de prefezabilitate, conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din fondurile Bugetului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, conform listelor de investiŃii aprobate, 

conform legii, cât şi din alte surse de finanŃare. 

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

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 78 

Data: 31.05.2011 
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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 proiectului “Reabilitarea şi modernizarea reŃelei  

de străzi urbane din Sectorul 6 - Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 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  privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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� Ghidul solicitantului – Programul OperaŃional Regional - 

Axa prioritară 2 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport  - 

Domeniul Major de IntervenŃie 2.1.- „Reabilitarea şi modernizarea 

reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 

construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură”;  

� Ordinul comun nr. 607/2007 al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor şi  nr. 914/2007 al Ministerului 

FinanŃelor Publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie "Reabilitarea şi 

modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane - inclusiv 

construcŃia/ reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei 

prioritare "ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi 

locale" din cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013, 

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. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Reabilitarea şi modernizarea 

reŃelei de străzi urbane din Sectorul 6 - Bucureşti”, ce va fi depus 

spre finanŃare în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-



379 
 

2013, Axa prioritară 2 - ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport - 

Domeniul Major de IntervenŃie 2.1.- „Reabilitarea şi modernizarea 

reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 

construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură”, conform Anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Se aprobă bugetul proiectului “Reabilitarea şi 

modernizarea reŃelei de străzi urbane din Sectorul 6 - Bucureşti”, 

în valoare totală de: 41.187.529,39 lei - din care cheltuieli 

eligibile: 32.995.637,32 lei, cheltuieli neeligibile: 293.350,98 lei şi 

TVA 7.898.541,09 lei. 

 (2) Se aprobă contribuŃia proprie la cheltuielile eligibile a 

Consiliului Local al Sectorului 6 în cuantum de 2%, respectiv 

659.912,75 lei.  

 (3) Se aprobă toate cheltuielile neeligibile în valoare de 

8.191.892,07 lei. 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării ulterioare din instrumente structurale. 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să respecte, 

pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat.  

 Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze 

DeclaraŃia de Angajament, precum şi documentele ce se 

anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare. 
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 Art. 6. Consiliul Local al Sectorului 6,  prin direcŃiile de 

specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Sectorului 

6, va întocmi documentaŃia de achiziŃie publică, organizarea şi 

derularea procedurii de achiziŃie publică şi realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziŃiile 

publice. 

 Art. 7. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 79 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitarea şi modernizarea reŃelei străzi urbane 

din Sector 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; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitarea şi modernizarea reŃelei 
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străzi urbane din Sector 6 - Bucureşti” la faza de DocumentaŃie 

de Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie conform Anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la Art. 1 

se face din fonduri de la Bugetul Local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, conform listelor de investiŃii aprobate, 

conform legii cât şi din fonduri nerambursabile prin Programul 

OperaŃional Regional.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 80 

Data: 31.05.2011 
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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 proiectului “Extindere, Reabilitare parŃială, 

Modernizare, Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social 

MultifuncŃional Pinochio», componentă activă a noilor politici de 

asistenŃă socială interdisciplinară” iniŃiat de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, 

Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 şi Raportul   de   specialitate al   Directorului   

General   al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind 

regulile de eligibilitate acheltuielilor 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 

aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru 

centrele rezidenŃiale, centrele de zi şi locuinŃele protejate 

pentru persoane adulte cu handicap; 

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
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instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenŃă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind 

cadrul instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale, 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; 

- 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;  

  -  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. n), 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 proiectul “Extindere, Reabilitare parŃială, 

Modernizare, Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social 

MultifuncŃional Pinochio», componentă activă a noilor politici de 
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asistenŃă socială interdisciplinară” iniŃiat de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, 

Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuŃia proprie ce revine 

Consiliului Local Sector 6 din costurile eligibile aferente 

Proiectului “Extindere, Reabilitare parŃială, Modernizare, 

Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social MultifuncŃional 

Pinochio», componentă activă a noilor politici de asistenŃă socială 

interdisciplinară” şi având un cuantum total de 10% din valoarea 

totală a finanŃării necesare, respectiv un buget total eligibil de 

3.225.070 RON fără T.V.A. şi o contribuŃie proprie de 322.507 

RON fără T.V.A.. 

 (2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale Proiectului 

“Extindere, Reabilitare parŃială, Modernizare, Recompartimentare 

şi Echipare «Centrul Social MultifuncŃional Pinochio», 

componentă activă a noilor politici de asistenŃă socială” inclusiv 

suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a tuturor 

cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul implementării 

proiectului. 

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se angajează să 

respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării 

acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în 

domeniul egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, 

eficienŃei energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat. 
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 Art. 5. Se împuterniceşte Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

Angajament, precum şi a documentelor ce se anexează în mod 

obligatoriu la Cererea de FinanŃare, în conformitate cu cerinŃele 

Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 

ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 

intervenŃie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

 Art. 6. Se împuterniceşte Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 

6 până la finalizarea implementării proiectelor. 

 Art. 7. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 81 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice  privind 

restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea 

Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă Socială “Floare Roşie” situat în 

Str. Floare Roşie nr. 7A Sector 6, Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

-  H.C.L.S. 6 nr. 130/2008 cu privire la trecerea Căminului de 

bătrâni “Floare Roşie” în subordinea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) precum şi art. 81 alin. (2) lit. 

i) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică privind 

restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea 

Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă Socială “Floare Roşie” situat în 

Str. Floare Roşie nr. 7A Sector 6, Bucureşti, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor 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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 82 

Data: 31.05.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei privind modernizarea şi 

consolidarea sediului DirecŃiei ProtecŃia Copilului din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2D,  

Sector 6, Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 223/2009 privind trecerea în administrarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 a imobilului situat în Şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6 

aflat în proprietatea Primăriei Sector 6; 

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

FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia privind modernizarea şi 

consolidarea sediului DirecŃiei ProtecŃia Copilului din cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor 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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 83 

Data: 31.05.2011 
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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 transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A.  a imobilului sală de sport şi a terenului 

aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului 

„sală de sport” situat în incinta Colegiului NaŃional  

Elena Cuza din Str. Peştera Scărişoara nr. 1 Sector 6, Bucureşti 

  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare, a prevederilor O.G. nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A., a prevederilor 

H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru derularea Programului ,,Săli de sport”, realizat prin 

Compania NaŃională de InvestiŃii ,,C.N.I.” – S.A., precum şi a 

Programului  ,,Consolidare şi reabilitare săli de sport construite 
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până în 2000", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) precum 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 aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a imobilului ,,sală 

de sport” în suprafaŃă de 523 m.p. şi a terenului aferent acesteia, 

pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ‚,sală de sport’’ 

situat în incinta Colegiului NaŃional Elena Cuza din Str. Peştera 

Scărişoara nr. 1 Sector 6, Bucureşti, teren indentificat potrivit 

planului de situaŃie şi a extrasului de Carte Funciară din anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Predarea terenului se va face, în condiŃiile legii, în 

baza protocolului de predare primire între AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 84 

Data: 31.05.2011 
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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 transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A.  a imobilului sală de sport şi a terenului 

aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului 

‚‚sală de sport’’ situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. 

Valea lui Mihai nr. 6 Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare, a prevederilor O.G. nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A., a prevederilor 

H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru derularea Programului ,,Săli de sport”, realizat prin 

Compania NaŃională de InvestiŃii ,,C.N.I.” – S.A., precum şi a 

Programului  ,,Consolidare şi reabilitare săli de sport construite 
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până în 2000", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) precum 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 aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a imobilului ,,sală 

de sport” în suprafaŃă de 523 m.p. şi a terenului aferent acesteia, 

pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ‚,sală de sport’’ 

situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai 

nr. 6 Sector 6, Bucureşti, teren indentificat potrivit planului de 

situaŃie şi a extrasului de Carte Funciară din Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Predarea terenului se va face, în condiŃiile legii, în 

baza protocolului de predare primire între AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 85 

Data: 31.05.2011 
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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 transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de 

InvestiŃii "C.N.I." - S.A.  a imobilului sală de sport şi a terenului 

aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului 

‚‚sală de sport’’ situat în incinta Colegiului Tehnic Petru Maior din 

B-dul Timişoara nr. 6 Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiei de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare, a prevederilor O.G. nr. 25/2001 privind înfiinŃarea 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A., a prevederilor 

H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru derularea Programului ,,Săli de sport”, realizat prin 

Compania NaŃională de InvestiŃii ,,C.N.I.” – S.A., precum şi a 

Programului  ,,Consolidare şi reabilitare săli de sport construite 
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până în 2000", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii 

"C.N.I." - S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) precum 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 aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a imobilului ,,sală 

de sport” în suprafaŃă de 523 m.p. şi a terenului aferent acesteia, 

pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ‚,sală de sport’’ 

situat în incinta Colegiului Tehnic Petru Maior din B-dul Timişoara 

nr. 6 Sector 6, Bucureşti, teren indentificat potrivit planului de 

situaŃie şi a extrasului de Carte Funciară din Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Predarea terenului se va face, în condiŃiile legii, în 

baza protocolului de predare - primire între AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6 vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 86 

Data: 31.05.2011 
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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 cofinanŃării proiectului  

„Consolidarea carierei prin formarea profesională continuă” şi a 

acordării primei tranşe de prefinanŃare în cuantum de 30% din 

valoarea totală eligibilă a primului an de implementare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere H.G. nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului - cadru 

al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
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instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 

alin. (2) lit. d), j) şi k) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Consolidarea carierei prin 

formarea profesională continuă”, Axa prioritară nr. 2 – Corelarea 

învăŃarii pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii, conform Anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce va fi depus în 

cadrul Programului OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 – Corelarea învăŃarii pe tot 

parcursul vieŃii cu piaŃa muncii. 

 Art. 2. Se aprobă cofinanŃarea de 2% din valoarea eligibilă 

a proiectului de 1.916.717  lei, în cuantum de 39.089 lei. Sumele 

aferente acestei cofinanŃări vor fi incluse în bugetul pe 2011 al 

Consiliului Local Sector 6. Consiliul Local se angajează să 

asigure fluxul financiar şi sumele necesare între momentul 

demarării proiectului şi aprobarea primelor deconturi de către 

Autoritatea de Management. 
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 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 va asigura din bugetul local 

acordarea primei tranşe de prefinanŃare în cuantum de 30% din 

valoarea totală eligibilă a primului an de implementare, 

contravaloare ce va fi recuperată în totalitate de la organismul 

intermediar respectiv Centrul NaŃional de Dezvoltare a 

ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).   

 Art. 4. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va gestiona 

implementarea proiectului în colaborare cu Colegiul Tehnic 

,,Carol I” şi DirecŃia Economică din cadrul Primăriei Sector 6. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6, Colegiul Tehnic ,,Carol I” şi DirecŃia Economică din 

cadrul Primăriei 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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 87 

Data: 31.05.2011 
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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 

Giuleşti nr. 3 ”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 291,9 m.p.,proprietate privată persoane fizice 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Intrarera Giuleşti  nr. 3”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 33095/6/2;08/11/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Intrarea 

Giuleşti nr. 3”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 291,9  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. 
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 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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 88 

Data: 31.05.2011 
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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 – “Str. 

Constantin Ghe. Apostol nr. 3 - 5”, Sector 6 

pentru construire birouri, servicii, comerŃ şi locuinŃe,  pe un teren 

în suprafaŃă de 775,16 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Str. Constantin Ghe. Apostol nr. 3 – 5 ”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 30581/6/6;08/11/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

Constantin Ghe. Apostol nr. 3 - 5”, Sector 6, pentru construire 

birouri, servicii, comerŃ şi locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 

775,16 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 89 

Data: 31.05.2011 
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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 la Roşu 

nr. 24”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 300 m.p.,proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Drum la Roşu nr. 24”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 40356/7/2;06/12/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum la 

Roşu nr. 24”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 90 

Data: 31.05.2011 
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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 

Macarovici V. George nr. 4”, Sector 6 

pentru construire locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 231 m.p., 

proprietate privată persoane juridice 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Strada Macarovici V. George nr. 4 ”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 30508/6/8;08/11/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Starada 

Macarovici V. George nr. 4”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, 

pe un teren în suprafaŃă de 231 m.p., proprietate privată 

persoane juridice. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 91 

Data: 31.05.2011 
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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 – “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 156A”, Sector 6 pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 280 m.p.,proprietate privată persoană fizică 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu - “Bd. Iuliu Maniu nr. 156A”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 27888/5/4;13/09/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Bd. Iuliu 

Maniu nr. 156A”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, pe un teren 

în suprafaŃă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. (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,  

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 92 

Data: 31.05.2011 
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