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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 183/2007 privind 

asigurarea serviciilor juridice de consultanŃă, asistenŃă juridică şi 

reprezentare în instanŃă a intereselor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 79^3 din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobată prin 

Legea nr. 673/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 

prevederile Anexei nr. 2B la OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (2) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art. I Art. 5 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 183/2007 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 5 Se aprobă achiziŃionarea de servicii juridice de 

consultanŃă, asistenŃă juridică şi de reprezentare în faŃa 

instanŃelor de judecată a intereselor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în care acesta este implicat, cu casele de 

avocatură prezentate în anexa care face parte  integrantă la 

prezenta hotărâre.” 

 Art. II Decontarea cheltuielilor pentru serviciile prevăzute  la 

art. I se vor asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti. 

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

183/2007 rămân neschimbate. 

 Art. IV 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 extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

15.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.03.2011 

Nr. 61 
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Anexa la HCGMB nr. 61/2011 

 

 

Case de avocatură privind asigurarea serviciilor juridice de 

consultanŃă, asistenŃă juridică şi reprezentare în instanŃă a 

intereselor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 

 

1. Cabinet de avocat „George Iulian Stancov” 

2. S.C.P.A "Ştefan, Burecu şi AsociaŃii" 

3. S.C.A. Olteanu şi AsociaŃii 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de Arhitectul Şef 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa 

decizională în administraŃia publică, cu completările ulterioare 

coroborate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 242/2001 privind unele 

măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

urbanism şi amenajarea teritoriului; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

de amenajare a teritoriului, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia 

înlocuitorul său de drept, Arhitectul Şef al Sectorului 1, DirecŃia 

Management Economic, Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul 

şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 36 

Data: 15.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 210/12.12.2010 privind aprobarea încheierii contractului 

de închiriere pentru imobilul din Str. Feroviarilor nr. 37 B, 

Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităŃii 

Grupului Şcolar Industrial ConstrucŃii Căi Ferate 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Legii învăŃământului nr. 1/2011; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de 

închiriere pentru imobilul din Str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, 

în vederea desfăşurării activităŃii Grupului Şcolar Industrial 

ConstrucŃii Căi Ferate ; 

 Luând în considerare adresa S.C. CORD S.A. BUZĂU – 

România nr. 3252/13.09.2010, înregistrată la Sectorul 1 sub  nr. 
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25662/24.09.2010, precum şi adresa nr. S39/18.02.2011 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 5216/2.02.2011; 

 Având în vedere dobândirea sediului Grupului Şcolar 

Industrial ConstrucŃii Căi Ferate de către S.C. CORD S.A. 

BUZĂU, precum şi necesitatea funcŃionării în continuare a acestei 

unităŃi de învăŃământ în actualul sediu; 

 Văzând încheierea de intabulare a dreptului de proprietate 

nr. 132149, pronunŃată în dosarul nr. 132149/08.02.2010 şi 

extrasul de carte funciară pentru informare nr. 65628, eliberat în 

baza cererii nr. 139343/15.02.2010; 

 Având în vedere ÎNCHEIEREA NR. 132149/ 08.02.2010 

prin care se admite INTABULAREA dreptului de proprietate 

asupra imobilului situat în str. Feroviarilor nr. 37B, cu numărul 

cadastral 22817 înscris în Cartea Funciara individuală cu nr. 

65628 a localităŃii Bucureşti Sector 1 la PI/1 în favoarea lui 

Societatea de ConstrucŃii C.C.C.F. Bucureşti asupra construcŃiei 

C1, asupra cotei de 1/1 cu titlu de Constatare la PI/2 ; 

 Văzând Extrasul de Carte Funciară nr. 65628; 

 Văzând Fişa Corpului de proprietate din Cartea Funciară 

din care reiese că suprafaŃa terenului este de 1893,10 mp iar 

suprafaŃa construită la sol (C1 + C2 + C3 + C4) este de 709,54 

mp; 

 Având în vedere Procesul – verbal din data de 13.12.2010 

şi cel din data de 20.12.2010, de negociere a clauzelor 

contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 

37 ; 
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 În baza ofertei înaintate de S.C. CORD S.A. BUZĂU cu nr. 

4553/17.12.2010 înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 sub nr. 

9821/20.12.2010 ; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă achiziŃionarea bunului imobil 

reprezentând construcŃie administrativă situat în str. Feroviarilor 

nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, având fundaŃie de beton, structura 

din beton armat, pereŃi din cărămidă, acoperiş tip terasă, cu 

amprentă la sol de 655,55 mp, suprafaŃă construcŃiei desfăşurată 

2.622 mp, imobil în care îşi desfăşoară activitatea Grupul Şcolar 

Industrial ConstrucŃii Căi Ferate. 

 Art. 2. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 

210/12.10.2010 în sensul mandatarii comisiei desemnate la 

articolul 2 din respectiva hotărâre să negocieze cu proprietarul 

imobilului descris la art. 1 al prezentei hotărâri preŃul de achiziŃie 

a imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 B, Sector 1, Bucureşti, în 

vederea desfăşurării în condiŃii corespunzătoare a activităŃii 

Grupului Şcolar Industrial ConstrucŃii Căi Ferate. 
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 Art. 3. Se mandatează Directorul AdministraŃiei UnităŃilor 

de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 

1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1 contractul de vânzare- cumpărare la preŃul de 

achiziŃie stabilit de către Comisia de negociere. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

Directorul AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, DirecŃia Management 

Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 37 

Data:.15.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia Caritas Bucureşti, în 

scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii 

Sociale Caritas Casa Sf. Ioan” 

 

 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile 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; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 14/27.01.2011 privind împuternicirea 

Consiliul Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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Sector 1 cu AsociaŃia Caritas Bucureşti, în vederea realizării 

Proiectului de interes public „Complexul de Servicii Sociale 

Caritas - Casa Sf. Ioan”; 

 Având în vedere solicitarea AsociaŃiei Caritas Bucureşti, 

înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sub nr. 48991/14.12.2010, precum şi Proiectul 

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

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

”q”, art. 82 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 cooperarea între Consiliul Local al 

Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia Caritas Bucureşti, în 

scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale 

Caritas Casa Sf. Ioan”, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 

din prezenta hotărâre, se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, ConvenŃia de Colaborare între 

Consiliul Local al Sectorului 1 - prin DirecŃia Generală de 
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AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia 

Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul 

de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”, conform Anexei nr. 2,  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, AsociaŃia Caritas Bucureşti şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
 
Nr. 38 
Data: 15.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

pentru organizarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ 
de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate al directorului AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 61, alin (2) din Legea 

educaŃiei naŃionale nr. 1/2011;  

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se organizează reŃeaua şcolară cuprinzând unităŃile 

de învăŃământ de stat şi particular preuniversitar pe raza 
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sectorului 1 al municipiului Bucureşti, conform Anexelor nr. 1 şi 

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

 Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obŃinerea 

avizului conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 39 

Data:15.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investIŃii privind “Modernizare pasarelă 

pietonală care supratraversează linia CF 300 Bucureşti-

Ploieşti km 7+650”, Sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 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; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 

1020/2008, privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi 

concesiunea Companiei NaŃionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. 

în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti; 
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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 

obiectivului de investiŃii privind “Modernizare pasarelă pietonală 

care supratraversează linia CF 300 Bucureşti-Ploieşti km 7+650”, 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audiente 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 40  

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul programului de 

reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 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; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenŃi 

unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare 
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termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia 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.: 41 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrarea de investiŃii „Consolidare, reabilitare, restaurare, 

conservare Capela Sf. Ecaterina” 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; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru 

lucrarea de investiŃii „Consolidare, reabilitare, restaurare, 

conservare Capela Sf. Ecaterina” 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. 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.: 42 

Data: 22.03.2011 



30 
 

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 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; 



31 
 

 În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naŃional privind 

sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală; 

 Conform adresei nr. 8906/10.02.2011 transmisă de către 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti 

referitor la elaborarea bugetelor locale pe anul 2011, potrivit 

căreia atât instituŃiile şi activităŃile finanŃate din venituri proprii şi 

subvenŃii, cât si cele finanŃate integral din venituri proprii vor 

întocmi bugetul de venituri şi cheltuieli pe acelaşi formular, cod 

11.02; 

 Conform adresei nr. 11255/23.02.2011 transmisă de către 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti 

privind prevederile ordinului comun al ministrului administraŃiei şi 

internelor şi ministrului finanŃelor publice nr. 35/825/2011 pentru 

suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 

sectorului 1, acesta devenind 156.913,00 mii lei; 

 Potrivit adresei nr. 1095/1317627/15.03.2011 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; 

 Conform adresei nr. 807/31.01.2011 transmisă de către 

DirecŃia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti privind 

acordarea subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru finanŃarea 

sănătăŃii către bugetele locale; 

 Conform adresei nr. 6016/16.03.2011 transmisă de către 

InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti privind suplimentarea 
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cu 53 a numărului de posturi pentru respectarea prevederile art. I, 

pct. 14, lit. b) din Legea 13/2010 privind aprobarea 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. 

 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 

1.142.623,77 mii lei se majorează cu suma de 249,89 mii lei 

devenind 1.142.873,66 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este 

structurat, după cum urmează: 

 

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

majorează cu suma de 229,78 mii lei devenind 1.043,025,42 mii 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 720.070,76 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 322.954,66 

mii lei; 
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� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii în valoare de 15.447,88 mii lei se 

majorează cu suma de 9.269,11 mii lei devenind 24.716,99 mii 

lei şi este alocat pe secŃiuni, conform anexei nr.1.4, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.262,99 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 454,00 mii 

lei; 

 

� Bugetul împrumuturilor interne în valoare de 75.131,25  mii 

lei nu se rectifică şi este repartizat pe secŃiuni, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25 

mii lei. 

 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.029.106,03 mii lei, conform anexei nr. 1 fiind repartizate astfel: 

 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.007.671,33 mii lei 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 720.070,76 

mii lei; 
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- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 287.600,57 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului institutiilor publice si activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

21.684,27 mii lei este repartizat 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 1.142.873,66 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

� Bugetul local în sumă de 1.043.025,42 mii lei este structurat 

pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.2.1, astfel : 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 720.070,76 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 322.954,66  

mii lei; 

 

(1) 161.783,19 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 75.332,99 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 86.450,20  

mii lei,  conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);  

(2) 22.748,75 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.132,75 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 616,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2); 

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

Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 56.250,00 

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

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

care : 

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

lei, nerectificându-se; 

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

capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 20.777,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.480,84 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1) ; 

(6) 160.681,86 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din care:  
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 156.544,58 

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) ; 

(7) 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) ; 

 (8)   97.810,21 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 86.155,11 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.655,10 

mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2) 

(9) 160.451,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.708,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 61.743,10 

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 ; 1.2.1.8.1.3) 

(10) 146.186,12 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, Servicii şi 

Dezvoltare Publică, din care : 
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 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.490,00 

mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 133.696,12 

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) ; 

(11) 141.859,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 74.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 141.754,61 

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) 

(12) 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 ; 1.2.11.1.2.1 ; 1.2.1.11.2.2) ; 

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

multifuncŃionale 87.02, din care: 

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

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 11.290,86 

mii lei, nerectificându-se. 

 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.353,77 se 

majorează cu suma de 0,32 mii lei devenind 35.354,09 mii lei. 
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 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,09 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, (…)”. 

 

� 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. 1.4.1, 

astfel : 

 

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

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

lei, nerectificându-se; 

(2) 12.114,99 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.114,99 

mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1 ; 1.4.1.1.1.1 ; 

1.4.1.1.1.1.2 ; 1.4.1.1.2 ; 1.4.1.1.2.1 ; 1.4.1.1.2.2 ; 1.4.1.1.2.3 ; 

1.1.4.1.1.3 ; 1.4.1.1.3) 

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

68.10, din care: 

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

lei, conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) ; 

(4) 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. 1.1.4.3 (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. 
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� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2011 este în 

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

dezvoltare, după cum urmează:     

    

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

publică capitolul 70.07, nerectificându-se. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 379.868,51 

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

- 304.283,26  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 

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 
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al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 43 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al PoliŃiei  

Locale Sector 1, în sensul transformării a şapte funcŃii 

publice 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de Biroul Resurse Umane şi 

Pregătire Profesională din cadrul PoliŃiei Locale a Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Locale; 

 În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010; 
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 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

statutul funcŃionarilor publici republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând 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;  

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Locale Sector 1, în sensul transformării a şapte funcŃii publice, 

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

hotărâre.    
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 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte 

Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, PoliŃia Locală a 

Sectorului 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    44 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. 1 - 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Complexului 

Social de Servicii „Odăi”- la Hotărârea Consiliului Local  

Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării 

serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de 

Servicii Odăi - Centrul de UrgenŃă pentru Persoane Fără 

Adăpost din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea 

unor ajutoare de urgenŃă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 

220/2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale 

acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul 

de UrgenŃă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenŃă; 

 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 



47 
 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 12 din Anexa nr. 1 - Regulamentul 

de organizare şi funcŃionare al Complexului Social de Servicii 

„Odăi”- la Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 220/2010 şi va 

avea următorul cuprins: 

 

(1) ” Beneficiarilor Centrului de UrgenŃă pentru Persoane 

Fără Adăpost, persoane singure, le este interzis să stea în 

Centru pe perioada lunilor octombrie – martie între orele 

09:00 – 19:00 şi pe perioada lunilor aprilie – septembrie între 

orele 09:00 – 20:00. ExcepŃie fac perioadele cu temperaturi 

extreme, cald sau frig; 

(2) Persoanelor beneficiare ale adăpostului de noapte 

primesc numai micul-dejun şi nu li se percepe taxă pe 

perioada şederii în centru; 

(3) Persoanele cu handicap grav/accentuat nedeplasabile 

pot să nu părăsească Centrul în timpul zilei, li se asigură trei 

mese/zi, iar  prestaŃiile sociale acordate în baza certificatului 

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap se 

suspendă, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 58, 

alin.(6), lit.”a”), coroborate cu prevederile Legii nr. 47/2006 

privind sistemul naŃional de asistenŃă socială (art.12, alin. 

(2); 

(4) Persoanelor vârstnice găzduite în Centrul de UrgenŃă 

nu li se percepe taxă în limita celor 60 zile necesare 

definitivării dosarelor de găzduire în Căminul de persoane 

vârstnice.” 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 220/2010 rămân nemodificate şi se aplică întocmai. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 45 

Data:. 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea parteneriatului între FundaŃia World Vision 

România şi Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, pentru derularea Proiectului 

“AsistenŃa umanitară în situaŃii de dezastre” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 481/2004 privind 

protecŃia civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

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

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Proiectul „AsistenŃa umanitară în situaŃii 

de dezastre”, elaborat în parteneriat de FundaŃia World Vision 

România şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) 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 parteneriatul între FundaŃia World Vision 

România şi Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 pentru derularea Proiectului “AsistenŃa 

umanitară în situaŃii de dezastre”, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor art.1 din 

prezenta hotărâre, se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama 
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Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

ConvenŃia de Parteneriat între FundaŃia World Vision România şi 

Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

prezenta hotărâre. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, FundaŃia World Vision România şi Serviciul Secretariat 

general, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 46 

Data:.22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din cadrul compartimentelor de 

asistenŃă socială, cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de 

asistenŃă maternală ale 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, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 

publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate 
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în centrele maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 

421/2008 privind stabilirea nivelurilor zilnice ale alocaŃiei de hrană 

pentru consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă 

socială ; 

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

,,n’’, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă nivelurile alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenŃă 

socială cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de asistenŃă 

maternală ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

 

Nr.: 47 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al 
cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi 

asistare 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, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 

268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
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persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

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

completările ulterioare; 

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

lit.,,n’’, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de 

îngrijire şi asistare  din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1  la suma de 3.229 lei. 

 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.: 48 

Data:.22.03.2011 



57 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere/copil 

protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul 

de asistenŃă maternală din structura DirecŃiei Generale 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 pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2003 privind 

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 
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publice specializate pentru protecŃia copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Luând în considerare OrdonanŃa Guvernului României nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

lit.,,n’’, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreŃinere/copil 

protejat în cadrul structurilor de tip rezidenŃial şi în sistemul de 

asistenŃă maternală din structura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, astfel: 

- pentru componenta tip centru de plasament, centru 

maternal şi centru de zi, costul mediu lunar de întreŃinere/copil 

protejat este stabilit la suma de 2.066 lei; 

- pentru casele de tip familial, costul mediul lunar de 

întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de  3.643  lei; 

- pentru Centrul de Asistare şi ProtecŃie pentru Copii cu 

Handicap Sf. Gavril, respectiv Centrul de Asistare şi ProtecŃie 

pentru Copii cu DeficienŃă Auditivă Sf. Mihail, costul mediu 
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lunar de întreŃinere/copil protejat este stabilit la suma de 1.552   

lei; 

- pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist 

angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, costul mediu lunar de întreŃinere/copil protejat 

este stabilit la suma de  1.747  lei. 

 Art. 2. Pe baza costului mediul lunar de întreŃinere/copil 

protejat, astfel cum este stabilit la art.1 din prezenta hotărâre, se 

decontează cheltuielile efectuate de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru serviciile 

sociale oferite.  

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:  49 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a 

costului mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pe baza căruia 

se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere în cadrul 

Complexului Social de Servicii Străuleşti şi al Complexului 

Social de Servicii Odăi 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, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 

1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

stabilirea costului mediu lunar de întreŃinere în căminele pentru 

persoanele vârstnice; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

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

completările ulterioare; 

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

lit.,,n’’, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabileşte costul mediul lunar de 

întreŃinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreŃinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuŃia 

lunară de întreŃinere în cadrul Complexului Social de Servicii 

Străuleşti şi al Complexului Social de Servicii Odăi din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, astfel: 

 

- pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

o costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.431 lei; 



62 
 

o costul mediul lunar de întreŃinere/beneficiar pe baza căruia 

se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere este stabilit la suma 

de 751 lei. 

 

- pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

o costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.139 lei; 

o costul mediul lunar de întreŃinere/beneficiar pe baza căruia 

se stabileşte contribuŃia lunară de întreŃinere este stabilit la suma 

de 846 lei. 

 

- pentru componenta de protecŃie în regim de urgenŃă 

din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi: 

o costul mediu lunar de întreŃinere/beneficiar pentru 

decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 880 lei. 

 

 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.: 50 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura DirecŃiei 

Generale 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 pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 

268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

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

completările ulterioare; 

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

lit.,,n’’, coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se stabileşte costul mediu lunar al 

cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea 

cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1  la suma de 4.322  lei. 

 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.: 51 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului local de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului şi 
urbanism 

 
  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Arhitectul Şef al Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 

înconjurător 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 art. 37 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa 

decizională în administraŃia publică, cu completările ulterioare 

coroborate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 În baza OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

7/2011 din 02/02/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale 

pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului; 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul local de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi 

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

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere 

contrară se abrogă. 

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

înlocuitorul său de drept, 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.: 52 
Data: 22.03.2011 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 52/22.03.2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A 

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA A TERITORIULUI ŞI 

URBANISM 

 

Capitolul I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

Art. 1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism 

(denumită în continuare C.T.A.T.U.) este un organism 

consultativ cu atribuŃii de analiză, expertizare tehnică şi 

consultanŃă, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului şef. 

Art. 2 C.T.A.T.U. este formată din specialişti atestaŃi din 

domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii, 

monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din 

domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri 

constructori, ingineri de reŃele edilitare, transport. 

Art. 3 C.T.A.T.U. funcŃionează în coordonarea primarului, în 

baza prezentului Regulament. 

Art. 4 Convocarea şi secretariatul comisiei este asigurat de 
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structura de specialitate din subordinea arhitectului şef. 

Art. 5 ComponenŃa nominală a C.T.A.T.U., precum şi 

regulamentul de funcŃionare se aprobă de consiliul local la 

propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociaŃiilor 

profesionale din domeniul amenajării teritoriului, 

urbanismului, construcŃiilor, instituŃiilor de învăŃământ 

superior şi ale arhitectului şef. 

Art. 6 C.T.A.T.U. fundamentează din punct de vedere tehnic 

decizia structurii de specialitate din cadrul autorităŃii 

locale, desemnată să emită avizul pentru documentaŃiile 

de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru 

studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform 

competenŃelor existente, stabilite prin reglementările în 

vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism. 

Art. 7 Durata activităŃii C.T.A.T.U. se stabileşte pe perioada 

mandatului primarului, de la data constituirii acesteia.  

 

Capitolul II 

ATRIBUTII ALE COMISIEI TEHNICE 

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

Art. 8 C.T.A.T.U. sprijină structura de specialitate din subordinea 

arhitectului şef al sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în 

domeniul ei de activitate. 

Art. 9 C.T.A.T.U. analizează documentaŃiile de urbanism 
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promovate în baza unui raport, întocmit de către şeful 

structurii de specialitate, stabilind o rezoluŃie pentru 

lucrările discutate, aflate pe ordinea de zi a şedinŃei 

respective. 

Art. 10 C.T.A.T.U. fundamentează din punct de vedere tehnic 

emiterea avizului arhitectului şef, pe baza avizelor emise 

anterior de instituŃiile competente.   

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE 

DE AMENAJAREA A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

Art. 11 C.T.A.T.U. este compusa din 5 (cinci) membri permanenŃi 

şi 2 (doi) membri supleanŃi, specialişti atestaŃi din 

domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii, 

monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din 

domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri 

constructori, ingineri de reŃele edilitare, transport, numiŃi 

pe baza de “Curriculum Vitae” şi experienŃa în domeniu 

atestata prin lucrări. 

Consilierii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau 

ai consiliilor locale de sector nu pot fi membri ai 

C.T.A.T.U. 

Art. 12 La şedinŃele C.T.A.T.U. pot fi invitaŃi directori şi şefi 

servicii din cadrul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

specialiştii Serviciului de Proiecte Urbane – DirecŃia 
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Generală de Dezvoltare Urbană - PMB, reprezentanŃii 

Oficiului NaŃional de Cadastru, ai M.D.R.T., ai Ministerului 

Culturii, Patrimoniului Construit şi Cultelor, consilieri locali. 

Pentru activităŃi deosebite pot fi invitaŃi şi alŃi specialişti, 

oameni de cultură, etc. 

Art. 13 Comisia este îndrumată de un preşedinte ales prin rotaŃie 

dintre membri acesteia. 

Alegerea se face de către C.T.A.T.U. prin vot deschis, cu 

majoritate simplă. Mandatul preşedintelui este de 12 luni, 

după care se reface alegerea. 

 

 

Capitolul IV 

FUNCłIONAREA COMISIEI TEHNICE 

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

Art. 14 C.T.A.T.U. îşi desfăşoarăactivitatea prin şedinŃele 

programate în funcŃie de materialul supus analizei, pe 

baza unui program, conŃinând lista documentaŃiilor 

specifice propuse pentru analizare, întocmită de către 

structura de specialitate din subordinea arhitectului şef.. 

Art. 15 Deliberările sunt valabile când este întrunită majoritatea 

simplă a membrilor C.T.A.T.U. Adoptarea concluziilor 

rezultate din analiza documentaŃiilor se face prin vot 

deschis, fiind necesar acordul majorităŃii simple a 

membrilor prezenŃi. 
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Art. 16 Fiecare documentaŃie supusă analizării C.T.A.T.U. va fi 

însoŃită de un referat întocmit de personalul structurii de 

specialitate din subordinea arhitectului şef, conŃinând 

punctul de vedere al acestora. 

Art. 17 DocumentaŃiile pot fi prezentate de către autorii lor, 

specialişti cu drept de semnătură în domeniul 

urbanismului / amenajării teritoriului, de către arhitectul şef 

sau de către şeful structurii de specialitate.  

Art. 18 Membrii C.T.A.T.U. autori de documentaŃii, nu participă la 

votarea concluziilor legate de propriile lucrări. 

Art. 19 ConŃinutul deliberărilor va fi notat de către secretariatul 

C.T.A.T.U. într-un registru ce se pastrează de către 

structura de specialitate din cadrul sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti. 

ConŃinutul acestui registru poate fi consultat de către cei 

interesaŃi la sediul administraŃiei locale, în baza unei 

programări prealabile. 

Art. 20 DocumentaŃiile complete, împreună cu avizele C.T.A.T.U. 

vor fi înaintate Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător a 

Consiliului Local al sectorului 1, pentru avizare şi 

promovare spre aprobare. 

 

Capitolul V 

DISPOZIłII FINALE 
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Art. 21 Consiliul Local al sectorului 1, la propunerea Primarului 

sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, va putea aplica 

măsura revocării calităŃii de membru al C.T.A.T.U., fară o 

procedură prealabilă, pentru următoarele motive: 

Absentarea repetată motivată sau nemotivată (mai mult 

de doua şedinŃe consecutive), care face imposibilă 

realizarea cvorumului (cap. D, art. 17), blocând astfel 

funcŃionarea comisiei; 

Avizarea favorabilă a unor documentaŃii fară respectarea 

regulamentelor de urbanism şi a legislaŃiei specifice;  

Nerespectarea deciziilor administraŃiei locale şi a 

legislaŃiei în vigoare; 

IneficienŃa manifestată în cadrul şedinŃelor comisiei. 

Art. 22 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, prin structura de 

specialitate aflată în subordinea arhitectului şef 

instrumentează documentaŃiile de urbanism (conform 

competenŃelor stabilite de legislaŃia în vigoare), Ńine 

secretariatul C.T.A.T.U., întocmeşte avizele tehnice de 

urbanism, având la baza rezoluŃia stabilită în şedinŃele 

C.T.A.T.U., promovează documentaŃiile pe circuitul de 

aprobare.  

Art. 23 Regulamentul de organizare şi funcŃionare al C.T.A.T.U. 

poate fi modificat la propunerea Consiliului local al 

sectorului 1, a arhitectului - şef sau a Primarului sectorului 

1. 
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Art. 24 Prezentul Regulament intră în vigoare la 01.04.2011 

Art. 25 Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent 

corelate şi actualizate cu evoluŃia legislaŃiei cu caracter 

general, precum şi cu cea a legislaŃiei de specialitate. 

Art. 26 Prevederile prezentului regulament se completează cu 

dispoziŃiile legale în vigoare. 
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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. 7/17.03.2011 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. 3/25/01.03.2011, 

1/16/18.01.2011, 21/10/09.11.2010, 2/31/15.02.2011, 

2/18/15.02.2011, 1/14/18.01.2011, 1/12/18.01.2011, 

1/13/18.01.2011, 9/12/11.05.2010, 2/11/15.02.2011, 

3/4/01.03.2011, 3/5/01.03.2011, 3/21/01.03.2011, 

21/11/09.11.2010, 19/12/05.10.2010, 2/20/15.02.2011, 

2/15/15.02.2011, 22/14/07.12.2010, 3/22/01.03.2011, 

2/16/15.02.2011, 3/15/01.03.2011, 3/16/01.03.2011, 

3/13/01.03.2011, 22/7/07.12.2010, 22/10/07.12.2010, 

22/12/07.12.2010, 1/2/18.01.2011, 9/2/05.10.2010 

ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 
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- Avizele Comisiei de circulaŃie PMB, Avizele Comisiei de 

Precoordonare reŃele-PMB   

 łinând seama de prevederile:  

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al 

Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000; 

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

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

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

50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prevăzute în Anexa nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 28 

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.: 53 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă 

şi ale Contractului colectiv de muncă la nivelul aparatului de 

specialitate şi împuternicirea Primarului Sectorului 1, 

a reprezentanŃilor funcŃionarilor publici şi a reprezentanŃilor 

personalului contractual ai Sectorului 1 al Municipiului 

BUCUREŞTI de a semna Acordul colectiv de muncă şi 

Contractul colectiv de muncă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de  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 la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010; 
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 În baza Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 

a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a 

responsabilităŃii fiscal – bugetare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaŃi în cadrul fiscal-

bugetar; 

 Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii Guvernului României 

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

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 În considerarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În considerarea dispoziŃiilor Ordinului comun al Ministerului 

Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi  al Ministerului FinanŃelor 

Publice nr. 42/77/ 2011  privind  aprobarea normele metodologice  
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pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 

 În concordanŃă cu Procesul verbal încheiat la sediul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, cu ocazia negocierii 

clauzelor Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de 

unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între  data de 30 aprilie 

2011 după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2011 până la data de 30 aprilie 2012 după aprobarea bugetului 

local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012; 

 łinând seama de Procesele verbale de negociere a 

acordului/contractului colectiv de muncă la nivelul aparatului de 

specialitate nr. 97/18.03.2011 şi 7626/16.03.2011; 

 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind 

încheierea unui Acord colectiv între Primarul sectorului 1 şi 

reprezentanŃii funcŃionarilor publici; 

 Văzând adresa nr. 478141/31.05.2010 a Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor-AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1.  (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv 

de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă de la nivelul 

aparatului de specialitate. 

(2). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi 

reprezentanŃii funcŃionarilor publici ai aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, să semneze Acordul colectiv de muncă, 

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

hotărâre. 

(3). Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, precum şi 

reprezentanŃii personalului contractual ai aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, să semneze Contractul 

colectiv de muncă, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit 

legii. 

 

 Art. 2. Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale 

Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei 

hotărâri se aplică de la data de 30.04.2011, respectiv de la data 

înregistrării în cadrul instituŃiei precum şi de la data înregistrării la 

AgenŃia de PrestaŃii Sociale a Municipiului Bucureşti. 

 

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

originale, din care un exemplar pentru AgenŃia de PrestaŃii 

Sociale a Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane, DirecŃia Management 

Economic şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 54 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.222/03.07.2008 privind desemnarea  reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru 

vânzarea spaŃiilor comerciale sau de prestări servicii, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

74/24.03.2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

LegislaŃie şi SpaŃii cu altă DestinaŃie decât cea de LocuinŃă; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaŃiilor 

comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări 

servicii, aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor 

locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome 

de interes local, art. 6; 
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr. 215/23.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi 

la data de 01.06.2008; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 222/03.07.2008 privind desemnarea 

reprezentanŃilor Consiliului Local în Comisia pentru vânzarea 

spaŃiilor comerciale sau de prestări servicii, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 74/24.03.2009; 

 Având în vedere solicitarea domnului Cristian Dumitrescu, 

înregistrată sub nr. 7956/21.03.2011; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 222/03.07.2009 privind desemnarea 

reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia 

pentru vânzarea spaŃiilor comerciale sau de prestări servicii, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

74/24.03.2009, în sensul înlocuirii domnului Cristian Dumitrescu – 

consilier ales al Sectorului 1 cu domnul Adrian Tănăsescu - 

consilier ales al Sectorului 1. 
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 222/03.07.2008, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 74/24.03.2009; 

 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe şi persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 55 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 281/22.12.2010 privind concesionarea prin licitaŃie 

publică, în condiŃiile legii, a terenului aferent construcŃiei, 

în suprafaŃă de 5235 mp., situat în str. Mureş nr. 51, Sector 1 

(PiaŃa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui 

complex multifuncŃional 
 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 281/22.12.2010 privind concesionarea prin 

licitaŃie publică, în condiŃiile legii, a terenului aferent construcŃiei 

în suprafaŃă de 5235 mp. situat în str. Mureş nr. 51, Sector 1 
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(PiaŃa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui 

complex multifuncŃional; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 281/22.12.2010, care va avea următorul conŃinut: 

„Se aprobă concesionarea prin licitaŃie publică, în condiŃiile 

legii, a terenului în suprafaŃă de 5369,751 mp, situat în Str. 

Mureş nr. 18-24, Sector 1, (PiaŃa Agroalimentară Mureş), 

identificat potrivit planului  din Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.”  

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 281/22.12.2010 rămân nemodificate. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia PieŃelor 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. 56 

Data: 22.03.2011 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma 

alegerilor locale din data de 01.06.2008; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 din Regulamentul 

cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor locale, aprobat prin 

OrdonanŃa Guvernului României nr. 35/2002, modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr .259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 286/22.12.2010 privind alegerea preşedintelui de 

şedinŃă; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările 

ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului BUCUREŞTI, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.: 57 

Data: 22.03.2011 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11743/25.02.2011 întocmit de 

către DirecŃia AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- art. 28 alin. (4) din Legea nr. 155/2010 privind poliŃia 

locală; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

poliŃiei locale; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2010 

privind înfiinŃarea la nivelul  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

a Comisiei locale de ordine publică; 

 

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

şi  alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce cuprinde un număr 

de 2 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 2 şi PoliŃia Locală 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi 

poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 17 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2011 în 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate 

închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2011 în repartizarea 

locuinŃelor pentru tineri–medici rezidenŃi destinate închirierii;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 13295/03.03.2011 întocmit de 

DirecŃia RelaŃii Comunitare precum şi Raportul de specialitate nr. 

13393/07.03.2011 al DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse 

în baza H.G. nr. 962/2001, încheiat în data de 18.01.2011, al 

Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale 

pentru LocuinŃe, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea 

Listei cuprinzând 345 de obiective de investiŃii din cadrul 

programului „38.000 de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 

privind aprobarea Criteriilor cadru la stabilirea ordinei de prioritate 

în repartizarea locuinŃelor pentru tineri, destinate închirierii, 

modificată şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 51/2007; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 

2011, conform criteriilor cadru prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 84/2006 

şi H.C.L. nr. 51/2007, pentru tinerii – medici rezidenŃi care au 

depus dosare până la data de 31 decembrie 2010 în vederea 

obŃinerii de locuinŃe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii 

nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 Art. 2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de 

locuinŃe pentru tineri – medici rezidenŃi, situate în incinta 

Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform 

anexelor nr. 1 şi 2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinŃe cu o cameră      –  182 poziŃii. 

 Anexa nr. 2 - locuinŃe cu două camere –   23 poziŃii. 

                            Total – 205 poziŃii. 

 Art. 3 ContestaŃiile cu privire la stabilirea accesului la 

locuinŃe, precum şi la acordarea priorităŃilor în soluŃionarea 

cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 

zile de la afişarea listelor. Primarul va asigura soluŃionarea 

contestaŃiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiŃiile legii. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce 

efecte de la data aducerii la cunoştinŃa publică prin afişare. 

Aducerea la cunoştinŃa publică se va face în termen de 5 zile de 
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la data comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul 

Sectorului 2 către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 şi DirecŃia RelaŃii Comunitare 

prin Serviciul SpaŃiu Locativ din cadrul aparatului propriu de 

specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 18 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de parteneriat 

public - privat pentru  

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de parteneriat public - 

privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11415/23.02.2011 al 

Directorului General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 12612/01.03.2011 precum şi 

adresa nr. 303/03.03.2011 ale DirecŃiei Juridice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 
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- Raportul de specialitate nr. 15520/14.03.2011 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind 

aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Obor” precum şi 

transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului aferent obiectivului 

de investiŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1/2007 privind 

prorogarea unui termen;    

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 50/2007 privind 

reglementarea regimului juridic al unor obiective de investiŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2007 privind 

aprobarea Actului adiŃional la Contractul de parteneriat public – 

privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – PiaŃa Obor;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2008 pentru  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-
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privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect 

,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona PiaŃa Obor” precum 

şi transmiterea în folosinŃă gratuită a terenului aferent obiectivului 

de investiŃii şi pentru aprobarea unui Act adiŃional la Contractul de 

parteneriat public privat  pentru „Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri – PiaŃa Obor”; 

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

şi o) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. Se aprobă Actul adiŃional nr. 3 la Contractul de 

parteneriat public - privat privind „Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri - PiaŃa Obor”, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 131/2006, potrivit anexei ce conŃine un număr de 5 

file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se mandatează Directorul General al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local Sector 

2, Actul adiŃional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat 

pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - PiaŃa Obor”.  

 

 Art. 3. Se împuterniceşte AdministraŃia PieŃelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 
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Local Sector 2, să înregistreze în evidenŃele proprii contractul de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca 

obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - PiaŃa Obor” şi să 

urmărească executarea contractului pe perioada de valabilitate. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 19 

Bucureşti, 31.03.2011 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaŃie a unor terenuri 

situate în Bucureşti, str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, cu 

destinaŃia de „alee de acces auto şi pietonal” 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

acceptarea ofertei de donaŃie a unor terenuri situate în Bucureşti, 

str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, cu destinaŃia de „alee de 

acces auto şi pietonal”; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11116/22.02.2011 al 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 11974/28.02.2011 al 

DirecŃiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti; 

- Oferta de donaŃie a S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., 

autentificată sub nr. 2644/14.12.2010 la Biroul Notarilor Publici 

AsociaŃi „Luca şi Dumitrescu”;    

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 801, 813, 814 din Codul Civil; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1 (1) Se acceptă oferta de donaŃie a terenurilor în 

suprafaŃă totală de 1256,01 m.p., situate în Bucureşti, str. Baia de 

Aramă nr. 1, Sector 2, formulată de către S.C. Hercesa Imobiliara 

S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Baia de Aramă nr. 1, parter, 

camera 3, Sector 2, înregistrată la Registrul ComerŃului din 

Bucureşti sub numărul J40/11273/2004, CUI 16596300, în 

calitate de proprietar majoritar şi de mandatar al persoanelor 

fizice şi juridice, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Terenurile se identifică conform planurilor de 

amplasament şi delimitare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la 

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

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

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 prin AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 a 

terenurilor menŃionate în anexele nr. 2 şi 3. 

(2) Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită. 

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

Municipiului Bucureşti să semneze contractul de donaŃie. 

(2) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(3) Anexele nr. 1 - 3 conŃin un nr. de 14  file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 31.03.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

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

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane 

Sector 2, modificată şi completată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

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

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă Persoane Sector 2, modificată şi 

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

 Analizând: 
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- Raportul de specialitate nr. 12911/02.03.2011 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local 

Sector 2 a unor atribuŃii privind organigrama, statul de funcŃii şi 

ROF - ul pentru Primăria Sectorului 2; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 107/2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei de EvidenŃă 

Persoane Sector 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 132/2010; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 10/2011 

privind reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 2 şi pentru 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi a Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare a PoliŃiei Locale Sector 2. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi pentru DirecŃia de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 2, anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 

nr. 107/2010, conform anexei ce cuprinde o filă şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.2. Se înlocuieşte sintagma „PoliŃia Comunitară Sector 

2“ cu „PoliŃia Locală Sector 2“ din cadrul anexei nr. 3 la H.C.L. 

Sector 2 nr. 107/2010. 

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa se comunică instituŃiile interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 31.03.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010  privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 12903/02.03.2011 întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  
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- art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 

InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor 

publice; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/22.10.2010 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la 

nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011;  

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Anexa nr. 1.1 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al DirecŃiei 
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de EvidenŃă Persoane Sector 2 pe anul 2011, se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1.1. la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Anexa nr. 1.2 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 pe anul 2011, se modifică 

şi se completează conform anexei nr. 1.2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Anexa nr. 1.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 pe anul 2011, se modifică şi se completează conform 

anexei nr. 1.3 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.5. Anexa nr. 1.4 la H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice la nivelul 

PoliŃiei Locale Sector 2 pe anul 2011, se modifică şi se 

completează conform anexei nr. 1.4 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.6. Anexele nr. 1, nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 1.3 şi nr. 1.4 conŃin 

un număr de 10 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.7. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, PoliŃia Locală 

Sector 2 şi DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 
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Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.8. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sector 

2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 22 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, situat 

în Comuna Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna 

Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 15369/14.03.2011 precum şi 

Nota de fundamentare nr. 15370/14.03.2011 prezentate de către 

Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2,  serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale, precum şi 



117 
 

Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 08.02.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

- Contractul de închiriere al terenului situat în comuna 

Butimanu, judeŃul DâmboviŃa, autentificat sub nr. 

3264/03.12.2008 la Biroul Notarului Public Florina Dobre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008; 

- O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 42/2004 privind 

organizarea activităŃii sanitar-veterinare şi pentru siguranŃa 

alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 47/2005 privind 

reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind 

reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără 
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Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind  

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 

Organizare si FuncŃionare ale Centrului Teritorial Veterinar  

Sector 2; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate în vederea realizării 

obiectivului de investiŃii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna 

Butimanu, JudeŃul DâmboviŃa, conform anexei care cuprinde un 

număr de 67 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Valoarea totală a investiŃiei cu TVA este de 

2.502.510 RON (respectiv 596.360 Euro) din care C+M este de 

1.905.260 RON (respectiv 448.120 Euro) şi se va realiza din 

bugetul general al Sectorului 2 şi din surse atrase. 

(2) Realizarea proiectului se va desfăşura pe o 

perioadă de un an iar plata se va efectua pe parcursul a doi ani 

bugetari de la demararea lucrărilor. 
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 Art.3 (1) Lucrările cuprinse în anexa la prezenta hotărâre 

vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi ca urmare a aplicării procedurilor de  achiziŃii publice. 

(2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

(3) Se deleagă Directorului Executiv al Centrului 

Teritorial Veterinar Sector 2  competenŃa încheierii contractelor 

de achiziŃie publică de lucrări. 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 
ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 23 

Bucureşti, 31.03.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare 

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 69/21.02.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă „Regulamentul Local” de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului prevăzut în anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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(2) Hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti şi va fi comunicată instituŃiilor şi 

persoanelor fizice interesate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 24 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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Anexa la H.C.L. Sector  2 nr. 24/2011  

 

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN 

ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

 În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, participarea publicului la 

activităŃile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în 

implicarea acestuia în etapele procesului decizional referitor la 

activităŃile de amenajare a teritoriului şi urbanism, iar prin 

participarea publicului se asigură dreptul la informare, consultare 

şi acces la justiŃie, potrivit legii, conform Metodologiei de 

informare şi consultare aprobată prin Ordinul nr. 2701 din 30 

decembrie 2010. 

 

 Planul Urbanistic de Detaliu se elaborează în conformitate 

cu prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu respectarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 99/2003 corelat cu 

Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/2001, prelungit până la data de 21.12.2011, în conformitate 

cu Regulamentul de funcŃionare a C.T.U.A.T. şi a procedurii de 
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avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 

65/2001 privind constituirea C.T.U.A.T. 

 Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de 

reglementare specifică pentru o parcelă în relaŃie cu parcelele 

învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de 

nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire 

în raport cu funcŃionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a 

acesteia, în baza unui studiu de specialitate. 

 Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic emis ca urmare a 

consultării Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, organ consultativ cu atribuŃii de avizare, expertizare 

tehnică şi consultanŃă, care fundamentează din punct de vedere 

tehnic emiterea avizului arhitectului – şef pe baza avizelor emise 

anterior de instituŃiile competente şi nu se supune deliberării 

consiliului local. 

 

 Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în 

următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau 

revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: 

a) etapa pregătitoare - anunŃarea intenŃiei de elaborare; 

b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de 

fundamentare; 

c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse 

procesului de avizare; 
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d) elaborarea propunerii finale, care include toate 

observaŃiile avizatorilor şi care se supune procedurii de 

transparenŃă decizională. 

 Având în vedere prevederile Anexei 1, art. 5 alin (1) din 

Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism  pentru documentaŃiile de urbanism – palier PUD, 

procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu 

raportul informării şi consultării publicului, raport ce se supune 

atenŃiei autorităŃilor administraŃiei publice responsabile cu 

aprobarea planului, împreună cu documentaŃia completă. 

 Raportul informării şi consultării publicului fundamentează 

decizia autorităŃilor administraŃiei publice responsabile cu 

aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea 

respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării 

interesului general.  

 În baza raportului informării şi consultării publicului, 

Consiliul local Sector 2 poate solicita modificarea şi completarea 

documentaŃiei de urbanism supusă aprobării. 

 În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul nr. 2701 din 

30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare 

şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism emis de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului autoritatea 

administraŃiei publice locale elaborează şi aprobă prin Hotărârea 
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Consiliului Local Regulamentul local referitor la implicarea 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau 

de amenajare a teritoriului. 

 

PROCEDURĂ EMITERE RAPORT DE INFORMARE ŞI 

CONSULTARE PUBLICĂ 

 

1. În cadrul Primăriei Sectorului 2 structura care va prelua 

atribuŃiile privind coordonarea informării şi consultării publicului 

pentru documentaŃiile de urbanism este Serviciul Avize şi 

InformaŃii Urbane din cadrul DirecŃiei Urbanism şi Gestionare 

Teritoriu.. 

2. Coordonatorul activităŃii de informare şi consultare a 

publicului este Arhitectul Şef. 

3. Şeful Serviciului Avize şi InformaŃii Urbane va desemna, 

pentru fiecare documentaŃie de urbanism persoana responsabilă 

cu informarea şi consultarea publicului. 

4. Procedura de informare şi consultare se adresează în special 

proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile celei pentru care 

se doreşte elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, astfel încât 

vor fi notificaŃi proprietarii ale căror proprietăŃi sunt afectate de 

elaborarea documentaŃiei de urbanism; 

5. Beneficiarul este obligat ca înainte şi după depunerea 

documentaŃiei de urbanism să afişeze în loc vizibil (vezi modelul 

anexă) până la aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local Sector 

2. 
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6. În situaŃia în care proprietarii loturilor învecinate nu pot fi 

identificaŃi, beneficiarul documentaŃiei de urbanism va prezenta 

declaraŃie notarială prin care îşi asumă responsabilitatea totală cu 

privire la elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaŃiei de 

urbanism, iar eventualele prejudicii sau litigii care pot apărea 

după emiterea actului, nu vor implica Primăria Sectorului 2, 

respectiv Consiliul Local Sector 2 şi cad în sarcina acestuia. 

7. Principiile de identificare a grupului - Ńintă pentru informare şi 

consultare, sunt de informare în prealabil, din oficiu, a 

persoanelor asupra proiectelor de urbanism, consultarea 

cetăŃenilor în procesul de elaborare a documentaŃiilor de 

urbanism şi participarea activă a cetăŃenilor la luarea deciziilor;   

8. În situaŃia solicitării elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, 

Serviciul Avize şi InformaŃii Urbane se va ocupa de informarea 

proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile celei care a 

generat Planul Urbanistic de Detaliu, astfel încât se va emite o 

notificare privind intenŃia şi propunerile prevăzute prin 

documentaŃia de urbanism, cu acordarea unui termen de primire 

a observaŃiilor sau propunerilor în minimum 15 zile; notificarea va 

conŃine informaŃii cu privire la perioada în care va putea fi 

consultată documentaŃia de urbanism, modul şi locul în care 

publicul va avea acces la informaŃii şi documentaŃii; 

9. În conformitate cu prevederile art.5 alin. 4 din Legea nr. 

544/2001, accesul la informaŃiile de interes public se poate 

realiza fie prin pagina de internet proprie, fie prin consultarea la 

sediul autorităŃii sau al instituŃiei publice, astfel încât publicul 
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interesat de elaborarea documentaŃiei de urbanism va putea 

consulta planul de reglementări accesând site-ul Primăriei 

Sectorului 2 – www.ps2.ro sau va putea adresa o cerere în scris 

pentru consultarea documentaŃiei de urbanism la sediul Primăriei 

Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti. 

10. AutorităŃile publice centrale şi locale au responsabilitatea 

organizării, desfăşurării şi finanŃării procesului de participare a 

publicului în cadrul activităŃilor de amenajare a teritoriului şi 

urbanismului. 

11. În situaŃia în care solicitarea de informaŃii implică realizarea 

de fotocopii de pe documentele deŃinute, respectiv după planul de 

reglementări, costul serviciilor de copiere este suportat de 

solicitant, în condiŃiile legii şi conform Codului Fiscal. 

12. ObservaŃiile sau propunerilor se pot realiza fie prin 

transmiterea acestora în format electronic pe site-ul Primăriei 

Sectorului 2 – www.ps2.ro, fie prin poştă la adresa Primăria 

Sector 2 – Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti, 

Serviciul Avize şi InformaŃii Urbane, fie direct la sediul Primăriei 

Sectorului 2, Ghişeul 9 sau 10, din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, 

sector 2, Bucureşti.  

13. În termen de 5 zile de la primirea tuturor observaŃiilor, dacă 

acestea sunt întemeiate şi respectă prevederile legale în vigoare, 

va fi notificat iniŃiatorul Planului Urbanistic de Detaliu cu privire la 

eventualele obiecŃii primite şi se va solicita modificarea propunerii 

sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui 

termen de transmitere a răspunsului în maximum 10 zile. 
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14. În termen de maxim 10 zile de la răspunsul argumentat al 

iniŃiatorului Planului Urbanistic de Detaliu, vor fi informaŃi în scris 

proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaŃiile primite şi 

la răspunsul acestora; 

15. Ulterior procedurii de implicare a publicului în etapa 

pregătitoare se va asigura implicarea publicului şi în faza de 

aprobare astfel încât se va asigura introducerea în documentaŃia 

supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi 

consultării publicului însoŃit de punctul de vedere al structurii de 

specialitate; 

16. Pentru documentaŃiile de urbanism care au îndeplinit 

procedura de informare şi consultare se întocmeşte de personalul 

de execuŃie, atât referatul de specialitate la nivel de propunere 

avizat de arhitectul şef şi/sau şeful serviciului, cât şi raportul de 

informare şi consultare a publicului, care se vor prezenta pe bază 

de borderou Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului a Sectorului 2 spre consultare şi analiză. 

17. Raportul informării şi consultării publicului, care 

fundamentează decizia consiliului, de adoptare sau neadoptare a 

planului urbanistic de detaliu, va cuprinde detalii privind tehnicile 

şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta 

publicul, rezumatul problemelor, observaŃiilor şi rezervelor 

exprimate în public pe parcursul procesului de informare şi 

consultare; 

18. Raportul consultării, însoŃit de punctul de vedere al 

Arhitectului – şef  se va prezenta Consiliului Local Sector 2 spre 
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însuşire sau respingere; în vederea fundamentării tehnice a 

deciziei, se poate solicita opinia unor experŃi atestaŃi sau asociaŃii 

profesionale în domeniu; 

19. În termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii 

publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar şi a 

raportului de specialitate elaborat de Arhitectul şef, consiliul local 

are obligaŃia să emită o hotărâre prin care se aprobă sau 

respinge documentaŃia de urbanism; 

20. DocumentaŃia de urbanism respinsă poate fi propusă spre 

aprobare după 6 luni de la prima hotărâre. 

21.  InformaŃiile cuprinse în P.U.D. reprezintă informaŃii de interes 

public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziŃie în urma solicitării, în 

condiŃiile respectării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională 

în administraŃia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

fără a aduce atingere restricŃiilor impuse de legislaŃia în vigoare 

privind secretul comercial şi industrial, proprietate intelectuală, 

protejarea interesului public şi privat, garantarea şi protejarea 

drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la viaŃa 

intimă, familială şi privată.  

22. Se consideră că Regulamentul Local a fost încălcat dacă nu 

se respectă documentul de planificare a procesului de informare 

ce va fi întocmit în conformitate cu prevederile în vigoare. 

23. Măsurile administrative de sancŃionare pentru persoana 

responsabilă cu informarea şi consultarea publicului sunt 
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prevăzute prin Legea nr. 188/1991 privind statutul funcŃionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

24. Prezentul Regulament se va aplica în coroborare cu normele 

procedurale de avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism 

şi va fi reactualizat în funcŃie de modificările legislative. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 

 

 

 



133 
 

Model Panou P.U.D.  

 

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

Data anunŃului: .....................................(ziua/luna/anul) 

 

 

INTENłIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

 

IniŃiator: ................................................................................ 

Proiectant:…………………………………………………….….. 

Telefon contact:…………………………………………….…… 

Amplasament: ...................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

FuncŃiune propusă:……………………………………………... 

 
REPREZENTARE VIZUALĂ 

SUGESTIVĂ (SCHEMATICĂ) 
A INTENłIEI 
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Regim de înălŃime propus:……………………………………... 

ÎnălŃime maximă propusă (m)…………………………………. 

Procent maxim de ocupare propus (P.O.T.)………………% 

Coeficient maxim de utilizare propus (C.U.T.)……………… 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAłII ŞI PROPUNERI 

 

privind intenŃia de elaborare a planului urbanistic de detaliu 

 

În perioada ................................... - ......................................... 

(ziua/luna/anul)                 (ziua/luna/anul) 

 

 Publicul interesat va putea consulta planul de reglementări accesând site-ul Primăriei Sectorului 

2 – www.ps2.ro sau va putea adresa o cerere în scris pentru consultarea documentaŃiei de urbanism 

la sediul Primăriei Sectorului 2 din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.  
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 ObservaŃiile sau propunerile se pot realiza fie prin transmiterea acestora în format electronic pe 

site-ul Primăriei Sectorului 2 – www.ps2.ro, fie prin poştă la adresa Primăriei Sectorului 2, fie direct la 

sediul Primăriei sectorului 2, ghişeul 9 sau 10, din str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti. 

● Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, 

confecŃionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada. 

● Literele vor fi tipărite având o înălŃime de cel puŃin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare 

asupra ...". 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului 

şi Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, 
avizare şi  aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 

Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi  aprobare a 

documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către 

Consiliul Local Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 89/24.02.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 2; 

- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- DispoziŃia nr. 4631/11.12.2007 privind aprobarea Normelor 

procedurale privind elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu la nivelul Primăriei Sectorului 2 emisă de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Ordinul nr. 2701/2010 emis de ministrul dezvoltării 

regionale şi turismului pentru aprobarea Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

- O.U.G. nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. I, pct. 15 şi 16 din O.U.G. nr. 7/2011 referitoare la art. 

37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 (1) Se aprobă reactualizarea „Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi a procedurii 

de analizare, avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism 

şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”, 

prevăzute în anexele nr.1 şi 2. 

(2) ComponenŃa nominală a Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) 
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este prevăzută în anexa nr.3. 

(3) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 6 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se deleagă  Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a reactualiza componenŃa nominală a 

C.T.A.T.U.  în condiŃiile prezentului „Regulament”.  

 Art.3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 

2 nr. 65/2001 de constituire a Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a acesteia, îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.4 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti şi va fi comunicată instituŃiilor şi 

persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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Anexa nr. 1 la H.C.L.S. 2 nr. 25/2011 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 

URBANISM A SECTORULUI 2 

 

A. GENERALITĂłI 

 

 Art.1 – Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism (denumită în continuare C.T.A.T.U.) este un organ 

consultativ cu atribuŃii de analiză, expertizare tehnică şi 

consultanŃă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 

arhitectului-şef. 

 Art. 2 – C.T.A.T.U. este formată din specialişti din domeniul 

amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretariatul comisiei 

fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea 

arhitectului-şef, respectiv Serviciul Avize şi InformaŃii Urbane 

(numit în continuare S.A.I.U.). 

 Art. 3 – C.T.A.T.U. funcŃionează în coordonarea Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în baza prezentului 

“Regulament”, aprobat de Consiliul Local Sector 2.  

 

B. ATRIBUłII 

 Art. 5 – C.T.A.T.U. este constituită în scopul îmbunătăŃirii 

calităŃii deciziei referitoare la dezvoltarea spaŃială durabilă a 
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Sectorului 2, în coordonarea Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 6 – C.T.A.T.U. analizează documentaŃiile de urbanism 

şi amenajarea teritoriului, astfel încât fundamentează din punct 

de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pe baza 

avizelor emise anterior de instituŃiile componente, precum şi 

deciziile pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, 

conform competenŃelor existente, stabilite prin reglementările în 

vigoare. 

 

C. ORGANIZAREA 

 

 Art. 7 – (1) C.T.A.T.U. este compusă din maximum 7 

specialişti din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor 

istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, 

economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reŃele 

edilitare, transport, numiŃi pe bază de „curriculum vitae” şi 

experienŃă în domeniu, atestată prin portofoliu de lucrări, pe baza 

recomandărilor asociaŃiilor profesionale din domeniul amenajării 

teritoriului şi urbanismului şi ale arhitectului şef al Sectorului 2. 

(2) Consilierii locali ai Consiliului Local Sector 2 şi salariaŃii 

administraŃiei publice locale Sector 2 nu pot fi membri ai 

C.T.A.T.U. 

 Art. 8 – La şedinŃele şi acŃiunile C.T.A.T.U. pot fi invitaŃi 

directori şi şefi servicii din Primăria Sectorului 2, arhitectul şef al 
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Municipiului Bucureşti, arhitecŃi şefi de sectoare, reprezentanŃi ai 

ministerelor şi reprezentaŃi ai altor instituŃii interesate. 

 Art. 9 – Convocarea membrilor şi secretariatul C.T.A.T.U. 

se va asigura de Serviciul Avize şi InformaŃii Urbane din cadrul 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului. 

 

D. FUNCłIONARE 

 

 Art. 10 - C.T.A.T.U. îşi desfăşoară activitatea în şedinŃe 

bilunare în funcŃie de documentaŃiile de urbanism, studiile de 

fundamentare şi documentaŃiile prealabile, pe baza unui program 

şi a unui borderou de lucrări, ce va conŃine lista documentaŃiilor 

specifice propuse spre analizare, semnată de arhitectul-şef şi 

şeful S.A.I.U. 

 Art. 11 – Convocarea membrilor C.T.A.T.U. şi a invitaŃiilor 

se realizează de către S.A.I.U. 

 Art. 12 (1)- Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenŃa a 

cel puŃin două treimi din numărul membrilor acesteia. 

(2)- Deliberările membrilor C.T.A.T.U. sunt 

valabile pentru fundamentarea avizului tehnic al arhitectului-şef şi 

se iau cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi.   

 Art. 13 – Fiecare documentaŃie de urbanism este însoŃită 

de un referat de specialitate semnat de arhitectul-şef şi de şeful 

S.A.I.U., conŃinând punctul de vedere al acestora. 

 Art. 14 – DocumentaŃiile supuse dezbaterii vor fi prezentate 

de către şeful S.A.I.U. sau de autorii documentaŃiilor, după caz. 
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 Art. 15 – Membrii C.T.A.T.U. care au calitatea de autor al 

documentaŃiilor proiectelor supuse analizării nu pot participa la 

luarea deciziilor legate de acestea. 

 Art. 16 – ConŃinutul deliberărilor membrilor C.T.A.T.U. va fi 

notat de către Secretariatul comisiei într-un registru de procese – 

verbale. 

 Art. 17 – Avizul arhitectului-şef este avizul tehnic de 

consultanŃă care va îngloba şi corela punctele de vedere ale 

C.T.A.T.U., ale instituŃiilor avizatoare competente şi nu se va 

supune deliberării Consiliului Local Sector 2. 

 

E. DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 18 (1) - Calitatea de membru al Comisiei încetează în 

următoarele situaŃii: 

- absenŃa nemotivată la mai mult de două şedinŃe 

consecutive; 

- schimbarea statutului personal, în sensul că devine 

membru al administraŃiei locale sau al Consiliului Local Sector 2; 

- transferul profesional într-un alt domeniu de activitate; 

- nerespectarea deciziilor administraŃiei publice locale sau 

a legilor Ńării. 

(2)- Încetarea se constată prin dispoziŃie a 

Primarului Sectorului 2 la propunerea Arhitectului şef al Sectorului 

2. 
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 Art. 19 – Regulamentul de organizare şi funcŃionare al 

C.T.A.T.U. poate fi modificat sau completat la propunerea 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau Arhitectului-

Sef, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 25/2011 

 

PROCEDURA PRIVIND ANALIZAREA, AVIZAREA ŞI 

APROBAREA DOCUMENTAłIILOR DE URBANISM ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL 

AL SECTORULUI 2 

 

 Planul Urbanistic de Detaliu se elaborează în conformitate 

cu prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu respectarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 99/2003 corelat cu 

Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/2001, prelungit până la data de 21.12.2011, în conformitate 

cu Regulamentul de funcŃionare a C.T.A.T.U. şi a procedurii de 

avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 . 

 Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic emis ca urmare a 

consultării Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, organ consultativ cu atribuŃii de avizare, expertizare 

tehnică şi consultanŃă, care fundamentează din punct de vedere 

tehnic emiterea avizului arhitectului – şef pe baza avizelor emise 

anterior de instituŃiile competente şi nu se supune deliberării 

consiliului local. 
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 Procedura de analizare, avizare şi aprobare a 

documentaŃiei de urbanism – palier PUD în cadrul Primăriei 

Sectorului 2 Bucureşti este următoarea: 

 

I. Procedura analizării şi consultării publicului a 

documentaŃiei de urbanism   

1. Petentul sau persoana împuternicită de acesta depune la 

registratura instituŃiei documentaŃia de urbanism (Plan Urbanistic 

de Detaliu) în trei exemplare, care după înregistrare se 

repartizează DirecŃiei de Urbanism şi Gestionare Teritoriu şi se 

direcŃionează către Serviciul DocumentaŃii şi InformaŃii Urbane 

(numit în continuare S.A.I.U.).  

2. Se va înregistra solicitarea aprobării documentaŃiei de 

urbanism în registrul de evidenŃă (intrare-ieşire) al S.A.I.U. şi se 

va repartiza personalului de execuŃie. 

3. Verificarea situaŃiei juridice a imobilului şi a documentelor 

anexate: cerere tip, certificat de urbanism, copie a actului de 

proprietate a imobilului, după caz, partea scrisă şi partea 

desenată a documentaŃiei, situaŃia existentă şi propusă a 

amplasamentului, taxe, avize prealabile solicitate prin certificatul 

de urbanism (comisia de circulaŃie, brigada de poliŃie rutieră, 

precoordonare reŃele, cultură şi culte, ş.a. după caz). În situaŃia în 

care obiectul documentaŃiei de urbanism este pentru 

concesionarea unui teren se va solicita structurii de specialitate 

comunicarea regimului juridic actualizat al imobilului.  
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4. Verificarea pe teren a situaŃiei imobilelor în funcŃie de actul de 

proprietate, planuri topografice 1:500, 1:2000, de ridicările 

topografice vizate de Oficiul de Cadastru al Municipiului Bucureşti 

precum şi a Certificatului de Urbanism.  

5. În situaŃia în care solicitantul a depus o cerere pentru 

completarea unui dosar, aceasta se anexează la documentaŃia 

iniŃială, în situaŃia în care nu s-a depăşit termenul de 1 an, în caz 

contrar fiind necesară reactualizarea întregii documentaŃii de 

urbanism. 

6. În cazul în care documentaŃia este incompletă sau incorectă 

aceasta fie se arhivează în cadrul S.A.I.U. fie se restituie 

petentului în termen de 5 zile de la data înregistrării (dacă se 

solicită în scris), cu menŃiunea în scris a elementelor necesare 

completării acesteia sub semnătura arhitectului - şef şi a şefului 

serviciului.  

7. Pentru documentaŃiile de urbanism complete şi corecte care 

corespund prevederilor legale, Serviciul Avize şi InformaŃii 

Urbane se va ocupa de informarea proprietarilor parcelelor vecine 

pe toate laturile celei care a generat Planul Urbanistic de Detaliu, 

astfel încât se va emite o notificare privind intenŃia şi propunerile 

prevăzute prin documentaŃia de urbanism, cu acordarea unui 

termen de primire a observaŃiilor sau propunerilor în minimum 15 

zile. 

8. Notificarea transmisă proprietarilor parcelelor adiacente va 

conŃine informaŃii cu privire la perioada în care va putea fi 
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consultată documentaŃia de urbanism, modul şi locul în care 

publicul va avea acces la informaŃii şi documentaŃii. 

9. Publicul interesat de elaborarea documentaŃiei de urbanism va 

putea consulta planul de reglementări accesând site-ul Primăriei 

Sectorului 2 – www.ps2.ro sau va putea adresa o cerere în scris 

pentru consultarea documentaŃiei de urbanism la sediul Primăriei 

Sectorului2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti. 

10. În termen de 5 zile de la primirea tuturor observaŃiilor, dacă 

acestea sunt întemeiate şi respectă prevederile în vigoare, 

S.A.I.U. notifică iniŃiatorul Planului Urbanistic de Detaliu cu privire 

la eventualele obiecŃii primite şi solicită modificarea propunerilor 

sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui 

termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 

zile; dacă în termenul prevăzut nu se primeşte nici un răspuns 

documentaŃia de urbanism se arhivează.  

12. În termen de maxim 10 zile de la răspunsul argumentat al 

iniŃiatorului Planului Urbanistic de Detaliu, vor fi informaŃi în scris 

proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaŃiile primite şi 

la răspunsul acestora. 

13. Ulterior îndeplinirii procedurii de informare şi consultare a 

publicului pentru fiecare documentaŃie de urbanism se va întocmi 

un referat de specialitate la nivel de propunere avizat de 

arhitectul-şef care se prezintă pe bază de borderou în cadrul 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 

Sectorului 2 spre analizare. 
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14. În situaŃia în care membrii C.T.A.T.U. şi arhitectul-şef 

recomandă o nouă soluŃie, petentul şi/sau proiectantul 

documentaŃiei de urbanism sunt informaŃi în scris cu privire la 

modificările solicitate chiar dacă proiectantul sau beneficiarul au 

participat la dezbaterile comisiei. 

 

II. Procedura avizării documentaŃiei de urbanism   

1. Pentru documentaŃiile de urbanism avizate favorabil se vor 

întocmi atât avizul de urbanism, cât şi raportul informării şi 

consultării publicului semnate de arhitectul şef şi/sau şeful 

Serviciului DocumentaŃii şi InformaŃii Urbane, concomitent cu 

întocmirea proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

documentaŃiei de urbanism, la care se va anexa obligatoriu 

raportul de specialitate şi 3 exemplare din documentaŃia de 

urbanism. 

2. Avizul arhitectului-şef, este un aviz tehnic de consultanŃă ce 

înglobează şi corelează punctele de vedere ale C.T.A.T.U., ale 

instituŃiilor avizatoare competente şi nu se supune deliberării 

Consiliului Local Sector 2. 

3. Raportul informării şi consultării publicului, fundamentează 

decizia consiliului de adoptare sau neadoptare a planului 

urbanistic de detaliu şi cuprinde detalii privind tehnicile şi 

metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta 

publicul, rezumatul problemelor, observaŃiilor şi rezervelor 

exprimate în public pe parcursul procesului de informare şi 

consultare.  
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4. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de 

detaliu va fi postat pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2 -  

www.ps2.ro pentru dezbaterea publică pentru o perioadă de 30 

de zile. 

5. În termen de maxim 30 de zile de la finalizarea dezbaterii 

publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar şi a 

raportului de specialitate elaborat de arhitectul-şef, Consiliul Local 

al Sectorului 2 are obligaŃia să emită o hotărâre pentru aprobarea 

sau respingerea documentaŃiei de urbanism. 

 

III. Procedura ulterioară aprobării documentaŃiei de 

urbanism de către Consiliul Sector 2 

1. După aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2, 

documentaŃiile de urbanism se comunică după cum urmează: 

1.1. Se ridică de către petent sau se transmite acestuia prin 

poştă, în termen de 10 zile de la aprobare, de către DirecŃia 

AdministraŃia Publică Locală, înştiinŃarea de aprobare a 

documentaŃiei de urbanism semnată de Secretarul Sectorului 2 la 

care se anexează documentaŃia de urbanism vizată spre 

neschimbare, astfel cum a fost aprobată (memoriu şi planuri). 

1.2. Exemplarul nr. 2 al documentaŃiei de urbanism se 

arhivează la Hotărârea de aprobare a documentaŃiei de urbanism 

în cadrul DirecŃiei AdministraŃie Publică Locală (memoriu şi 

planuri); 

1.3. Exemplarul nr. 3 se comunică de către DirecŃia 

AdministraŃie Publică Locală, Serviciului Avize şi InformaŃii 
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Urbane în vederea arhivării la cererea iniŃială (memoriu şi 

planuri). 

2. Arhivarea documentaŃiei de urbanism se va realiza în cadrul 

DirecŃiei de Urbanism şi Gestionare Teritoriu, în ordinea 

numerelor de aviz. 

3. Adresele se vor arhiva în ordinea alfabetică după numele 

adresei amplasamentului şi înştiinŃările după numărul de aviz. 

 

IV.  ObligaŃii şi responsabilităŃi 

1. Se interzice primirea documentaŃiilor de urbanism, altfel, 

decât prin registratura instituŃiei. 

2. Se interzice participarea la luarea deciziilor în cadrul 

şedinŃelor de analiză, membrilor C.T.A.T.U. care au calitatea de 

autor al documentaŃiilor – proiectelor supuse avizării. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 



151 
 

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 25/2011 

 

COMPONENłA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE 

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A SECTORULUI 2 

 

 Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată,  art. 45, alin. 1, lit. e, Consiliul Local al 

Sectorului 2, adoptă hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică a localităŃilor şi amenajarea teritoriului. 

 Având în vedere apariŃia Ordinului nr. 2701 din 30.12.2010, 

emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 şi luând în 

considerare O.U.G. nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, 

unde modificările art. I, pct. 15 şi 16 referitoare la art. 37 stabilesc 

atribuŃiile Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului şi 

urbanism, ca organ consultativ de analiză, expertizare tehnică şi 

consultanŃă ce asigură fundamentarea tehnică a avizului 

arhitectului-şef, aviz ce înglobează şi corelează punctele de 

vedere ale instituŃiilor competente şi nu se supune deliberării 

Consiliului Local Sector 2. 

 FaŃă de cele prezentate propunem reactualizarea 

componenŃei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2, astfel: 
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1. prof.dr.arh – Florin MACHEDON - Departamentul de 

Planificare şi Proiectare Urbană din cadrul UniversităŃii de 

Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – UAUIM 

2. prof.dr.arh. Constantin ENACHE – Catedra de Proiectare 

Urbană şi Peisagistică - din cadrul UniversităŃii de Arhitectură şi 

Urbanism “Ion Mincu” – UAUIM 

3. arh. Bogdan Bogoescu – Director General „Bogoescu 

Arhitectură Urbanism”;  

4. prof.dr.arh. Mihai COCHECI – Şef Departament Sinteza 

Proiectării din cadrul UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism “Ion 

Mincu” – DSP - UAUIM 

5. prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA - Şef Catedra Proiectare 4 

din cadrul UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – 

DSP2-UAUIM 

6. conf.dr.arh. Georgică MITRACHE – Şef Catedra Proiectare 2 

din cadrul UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – 

DSP2-UAUIM 

7. conf.dr.arh. Cătălin SÂRBU – Catedra de Amenajarea 

Teritoriului din cadrul UniversităŃii de Arhitectură şi Urbanism “Ion 

Mincu” – CAT – UAUIM 

 

 AtribuŃiile comisiei sunt prevăzute prin Regulamentul 

de Organizare şi FuncŃionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2.  

 Hotărârea nr. 65/05.07.2001 a Consiliului Local Sector 2 

prin care s-a constituit Comisia Tehnică de Urbanism şi 



153 
 

Amenajarea Teritoriului şi s-a aprobat “Regulamentul de 

organizare şi funcŃionare, procedura de avizare şi aprobare a 

documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului” şi 

DispoziŃia nr. 4040/2007 privind reactualizarea componenŃei 

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a 

Sectorului 2 emisă de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea terenului situat în str. Ziduri Moşi nr. 5 bis, 

Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea terenului situat în str. Ziduri Moşi nr. 5 bis, Sector 2, 

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în 

administrarea AdministraŃiei PieŃelor Sector 2;  

 Analizând:  

- Raportul de Specialitate nr. 15922/15.03.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de Specialitate nr. 15837/15.03.2011 al 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  
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- Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului precum şi Raportul Comisiei de Buget – 

FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- art. 12 alin. (1) – (3) din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii în 

pieŃele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 133/2005 

privind reglementarea situaŃiei juridice a unor pieŃe 

agroalimentare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2,  a terenului situat în 

str. Ziduri Moşi nr. 5 bis, Sector 2, în suprafaŃă de 2.507 m.p., 

identificat conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  

(2) Anexele nr. 1 şi 2 conŃin un număr de 2 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Local 

Sector 2 în calitate de predător şi AdministraŃia PieŃelor Sector 2 

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

vigoare a prezentei hotărâri.  

 Art.3 Schimbarea destinaŃiei terenului fără acordul 

Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti atrage de 

drept revocarea prezentei hotărâri.  

 Art.4 Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 

va lua măsurile necesare înscrierii bunului imobil prevăzut la art. 

1 în evidenŃele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului 

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

completările ulterioare. 

 Art.5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura aducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

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

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

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

  

Hotărârea nr. 26 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în Bucureşti, 

bld. Basarabia nr. 170 - 176, Sector 2, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

  

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în 

folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 

170 - 176, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 11488/04.03.2011 întocmit de 

DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul Cadastru 
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Fond Funciar - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de Specialitate nr. 14002/07.03.2011 întocmit 

de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, înfiinŃată prin 

DispoziŃia nr. 2335/06.12.2005 a Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de Specialitate nr. 15881/15.03.2011 întocmit 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, 

Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 

114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari precum şi 

Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Referatul nr. 6614/21.03.2011 al Colectivului de Lucru al 

Comisiei Sector 2 pentru aplicarea Legii nr. 550/2002; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr. 10/22.01.2004 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spaŃiului situat în 

bld. Basarabiei nr. 170 – 176 şi a terenului aferent; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2010 privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în Bucureşti, 

bld. Basarabia nr. 170 - 176, Sector 2, din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 124 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Anexele nr. 1 – 2 ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

a spaŃiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170 - 176, Sector 

2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 se 

înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 2 ale prezentei hotărâri. 

(2) Art. 5 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 

95/2010 se modifică în mod corespunzător. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

a spaŃiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170 - 176, Sector 
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2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

rămân neschimbate. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 27 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 

anului 2011, pentru AsociaŃia Nevăzătorilor din România – 

filiala InterjudeŃeană Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru 

AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala InterjudeŃeană 

Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 13624/07.03.2011 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local  Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 

250 alin. (1) pct. 19 precum şi art. 285 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri 

aferent anului 2011 pentru imobilele cu destinaŃia de “cazare a 

persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă”, situate în: 

- Bulevardul Chişinău nr. 11, bloc A3 bis, scara A, 

apartament 1, sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 1, apartament 

1, sector 2, 

- Bulevardul Chişinău nr. 19, bloc A5, scara 2, apartament 

46, sector 2, 

- Str. Pescăruşului nr. 1, bloc 23, scara A, apartament 4, 

sector 2, utilizate de AsociaŃia Nevăzătorilor din România – filiala 

interjudeŃeană Bucureşti, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale 

a acestor imobile. 
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 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

            

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 28 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 



165 
 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent 

anului 2011 pentru clădirea situată la adresa poştală str. 

Popa Soare nr. 39, Sector 2, Bucureşti, având destinaŃia de 

„sediu pentru desfăşurarea de activităŃi social - umanitare” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea 

de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011 pentru 

cladirea situată la adresa poştală str. Popa Soare nr. 39, Sector 

2, Bucureşti, având destinaŃia de „sediu pentru desfăşurarea de 

activităŃi social - umanitare”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 13625/07.03.2011 întocmit de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei de Buget – FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- pct. 19, alin. (1) art. 250, din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- lit. s), pct. 1.1.2. din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

340/17.12.2010 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 2011; 

 

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

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

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

aferent anului 2011 pentru cladirea cu destinaŃia de “sediu pentru 

desfăşurarea de activităŃi social - umanitare” situată la adresa 

poştală str. Popa Soare nr. 39, Sector 2, Bucureşti, utilizată de 

fundaŃia Heydar Aliyev, cu condiŃia menŃinerii destinaŃiei actuale.   
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 Art. 2. DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2 va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 29 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată 

în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 pentru anul 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în 

centrele rezidenŃiale pentru adulŃi cu handicap din subordinea 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 pentru anul 2011;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 16519/17.03.2011 precum şi 

Nota de Fundamentare nr. 16520/17.03.2011 prezentate de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

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

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

socială, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si funcŃionare a serviciului 

public de asistenŃă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi 

regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 89/2010; 



170 
 

- Ordinul Preşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 467/2009 privind stabilirea costului 

mediu lunar de întreŃinere în centrele rezidenŃiale pentru 

persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuŃiei lunare de 

întreŃinere datorate de adulŃii cu handicap asistaŃi în centre sau 

de susŃinătorii acestora; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 

privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 2 în 

cuantum de 2490 lei şi costul mediu lunar/persoană adultă 

protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihică în cuantum de 2067 lei pentru anul 2011, conform 

anexei ce conŃine o filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.2 Costul mediu lunar aprobat în condiŃiile art. 1, se va 

comunica consiliilor judeŃene, locale şi municipale care au 

persoane adulte protejate în sistemul de protecŃie adulŃi al 

Sectorului 2. 

 

 Art.3 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 va întocmi documentaŃia necesară şi va 

asigura urmărirea încasării contribuŃiei comunităŃilor locale la 

finanŃarea activităŃilor de îngrijire şi protecŃie a persoanelor adulte 

cu handicap în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de 

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 



172 
 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 30 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea  temporară a  locurilor publice din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de agregate 

frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii de comercializare 

băuturi răcoritoare,  îngheŃată şi alte produse alimentare 

preambalate precum şi cu „terase” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea  

temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea 

desfăşurării activităŃii  de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate precum şi cu 

„terase”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 16821/18.03.2011 prezentat 

de către DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 



174 
 

Bucureşti;  

- Raportul de specialitate nr. 16820/18.03.2011 prezentat 

de către DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de specialitate nr. 18216/24.03.2011 prezentat 

de către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, Privatizare 

şi ProtecŃia Consumatorului precum şi Raportul Comisiei de 

Buget - FinanŃe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.R. nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr. 340/17.12.2010 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 
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2011; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, pentru amplasarea de 

agregate frigorifice în faŃa unităŃii agentului economic, în vederea 

desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate, potrivit 

condiŃiilor menŃionate în anexa nr. 1. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu „terase” amplasate în 

faŃa unităŃii agentului economic pe perioada 01.04 - 31.10.2011, 

potrivit condiŃiilor din anexa nr. 2. 

(2) Locurile publice din Sectorul 2 cu destinaŃia 

„terasă” pot fi ocupate şi în afara perioadei menŃionate la alin. (1) 

în situaŃia în care condiŃiile meteo permit acest lucru. 

 

 Art.3. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti competenŃa de a elibera avize temporare de ocupare a 

locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, pentru 
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amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării 

activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheŃată şi alte 

produse alimentare preambalate, precum şi pentru „terase”, cu 

avizul prealabil al Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.4. (1) Se aprobă formularul tip „Aviz de ocupare a 

locului public” în vederea amplasării de agregate frigorifice pentru 

desfăşurarea activităŃii de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate, din anexa nr.3. 

(2) Se aprobă formularul tip ”Aviz de ocupare a 

locului public pentru terase”, prezentat în anexa nr. 4. 

(3) Anexele nr. 1- 4 cuprind un număr de 5 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         

 Art.5. Calculul şi plata taxelor locale pentru ocuparea 

locurilor publice pentru activităŃile de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheŃată şi alte produse alimentare preambalate 

precum şi pentru „terase”, se va face în conformitate cu 

prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

H.C.G.M.B. nr. 340/17.12.2010 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti pentru anul 

2011. 
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 Art.6. (1) În situaŃia în care agenŃii constatatori ai 

administraŃiei locale Sector 2 constată că suprafaŃa locului public 

ocupată de agentul economic este mai mare decât cea aprobată 

sau nu se respectă condiŃiile de aprobare menŃionate în anexa nr. 

2 vor aplica sancŃiunile prevăzute de lege pentru exercitarea de 

activităŃi în locuri publice fără acordul autorităŃilor administraŃiei 

publice locale. 

(2) Avizele de ocupare a locurilor publice nu vor 

putea fi prelungite pentru agenŃii economici care nu respectă 

condiŃiile prevăzute în alin. (1). 

(3) AgenŃii constatatori împuterniciŃi de Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor transmite săptămânal 

DirecŃiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului constatările 

acestora. 

 

 Art.7. Odată cu eliberarea autorizaŃiilor de utilizare a 

locurilor publice, DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va înmâna 

agenŃilor economici şi un exemplar al modelului de declaraŃie 

prevăzut în anexele nr. 2.2.1/2.2.2 din H.C.G.M.B. nr. 340/2010. 

 

 Art.8. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenŃa, 

urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local provenite din 

utilizarea temporară a locurilor publice, potrivit prezentei hotărâri, 

se realizează de către DirecŃia Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub 
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autoritatea Consiliului Local Sector 2.       

 

 Art.9. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi PoliŃia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.10. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 31 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. ____/2011 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti prin amplasarea de  agregate frigorifice în 

vederea desfăşurării activităŃii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheŃată precum şi alte produse alimentare 

preambalate 

 

 Pentru obŃinerea aprobării de utilizare temporară a locurilor 

publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, agenŃii economici 

trebuie să prezinte următoarele documente: 

- Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau 

certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului 

ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- DeclaraŃie punct de lucru; 

- Dovada deŃinerii spaŃiului comercial – copie xerox; 

- Plan de încadrare în zonă, scara 1:500 - cu 

materializarea amplasamentului şi a suprafeŃei în metri pătraŃi 

(trotuarele să fie mai late de 2 m pentru a nu stânjeni circulaŃia 

pietonală); 

- Contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A. 

- Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Aprobarea poate fi prelungită, cu condiŃia achitării 
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anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada 

pentru care se solicită prelungirea. 

 

 AgenŃii economici vor respecta condiŃiile impuse de H.C.L. 

S.2 nr. 34/1997 – privind „Îndatoririle ce revin agenŃilor economici 

pentru întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le 

deŃin, a împrejmuirilor, a căilor de acces, trotuarelor, spaŃiilor 

verzi şi drumurilor înconjurătoare”. 

 

 Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 

agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată; unde este cazul, se 

vor monta umbrele mobile, fără afectarea traficului pietonal. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr.  31/2011 

 

CONDIłII DE APROBARE 

pentru utilizarea temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de  „terase” 

MUNICIPIUL  PRIMĂRIA  SECTORULUI  2 

 

- act deŃinere spaŃiu în care îşi desfăşoară activitatea 

solicitantul – copie xerox; 

- certificatul de înregistrare şi anexele acestuia sau 

certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului 

ComerŃului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- planuri cadastrale scara 1:2000, 1:500 şi 1:200 în cazuri 

speciale, unde se va marca suprafaŃa ocupată în metri pătraŃi, 

fără stânjenirea circulaŃiei pietonale; 

- program de funcŃionare: 1000 - 2300; 

- aviz DirecŃia de Sănătate Publică; 

- asigurare grup sanitar în incinta spaŃiului comercial pe 

care îl deŃine solicitantul; 

- contract salubrizare încheiat cu Supercom S.A.; 

- certificat fiscal eliberat de DirecŃia Venituri Buget Local 

Sector 2; 

- nu se vor executa lucrări definitive pe suprafaŃa ocupată 

de terasă; unde este cazul, se pot monta jardiniere mobile, 

umbrele, copertine mobile; 
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- se va menŃine curăŃenia şi se va întreŃine zona verde 

limitrofă; 

- se interzice amplasarea de aparatură audio/video; 

- plata taxei pentru utilizarea locului public achitată 

anticipat pe perioada de valabilitate a avizului de ocupare a 

locului public. 

 Aprobarea poate fi prelungită, cu condiŃia achitării 

anticipate a taxei de utilizare a locului public, pentru perioada 

pentru care se solicită prelungirea şi numai pentru agenŃii 

economici care au respectat condiŃiile de mai sus şi nu au fost 

sancŃionaŃi contravenŃional. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 31/2011 

 

Aviz de ocupare 

a locului public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

Nr. ……../ …………… 

 

 În baza Hotărârii nr. ………………a Consiliului Local Sector 

2 se aprobă ocuparea temporară a locului public, cu agregate 

frigorifice în vederea desfăşurării activităŃii de comercializare 

băuturi răcoritoare, îngheŃată şi alte produse alimentare 

preambalate  

SC/II/IF/PFA........………………………………………………………

…..............., cu sediul în …………………………..………. Str. 

…………………………………….…………………………… nr. 

.…….. sc…….., et. …….., ap. ………, sector ……….., cu 

certificatul de înregistrare nr. ……….. …………………., cod unic 

de înregistrare …………………………...……………………… 

 

La adresa:…….………………………………………..……… nr. 

.…….……..  

 

• Numărul de agregate frigorifice amplasate ….… 

• SuprafaŃa totală destinată desfăşurării acestei activităŃi este 

de .......... m2 

• Perioada de desfăşurare a activităŃii economice: 

……………………………………. 
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Taxa temporară de ocupare a locului public în valoare de 

………….. mp/zi a fost achitată anticipat cu chitanŃa 

nr.……………………… eliberată de …………………………… 

 

CONDIłII DE AMPLASARE A AGREGATELOR FRIGORIFICE 

• Locul de amplasare a agregatului frigorific:  în faŃa unităŃii 

agentului economic; 

• Respectarea normelor de igienă privind desfacerea 

alimentelor potrivit reglementărilor Ministerului SănătăŃii. 

• Respectarea condiŃiilor impuse de H.C.L.S. 2 nr. 34/1997 – 

privind „Îndatoririle ce revin agenŃilor economici pentru 

întreŃinerea, curăŃenia şi înfrumuseŃarea spaŃiilor ce le deŃin, a 

împrejmuirilor, a căilor de acces, trotuarelor, spaŃiilor verzi şi 

drumurilor înconjurătoare”. 

 La amplasarea agregatelor frigorifice se vor avea în 

vedere următoarele: 

- Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a 

agregatelor frigorifice pe suprafaŃa ocupată; 

- Asigurarea unei circulaŃii pietonale de min. 2 m; 

- Unde este cazul, se vor monta umbrele mobile, fără 

afectarea traficului pietonal. 

 

PRIMAR, 

NECULAI ONłANU 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

  

ARHITECT ŞEF 
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Prelungirea perioadei de valabilitate a aprobării de ocupare 

temporară a locului public cu agregate frigorifice 

 

Perioada de valabilitate................................................ Taxa de ocupare 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa  

nr…………………………………………… DIRECTOR, 

 

  

Perioada de valabilitate................................................ Taxa de ocupare 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa  

nr…………………………………………… DIRECTOR, 

 

  

Perioada de valabilitate................................................ Taxa de ocupare 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa  

nr…………………………………………… DIRECTOR, 

 

  

Perioada de valabilitate................................................ Taxa de ocupare 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa  

nr…………………………………………… DIRECTOR, 

 

  

Perioada de valabilitate................................................ Taxa de ocupare 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa  
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Perioada de valabilitate................................................ Taxa de ocupare 

temporară a locului public a fost achitată cu chitanŃa  

nr…………………………………………… DIRECTOR, 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 31/2011 

 

AVIZ DE OCUPARE A LOCULUI PUBLIC NR.     /               2011 

 

 Ca urmare a cererii nr. …………/2011 adresate de 

………………………., cu domiciliul/sediul în judeŃul 

........municipiul/oraşul/comuna ………………. sectorul … cod 

poştal ........ strada  ………………………  nr. …  bloc … , scara … 

, et. … ,  ap. …, înregistrată la Registrul comerŃului sub nr. 

……………………………… cod fiscal ……………………… 

 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

………………… privind ocuparea  temporară a  locurilor publice 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu „terase” pe raza 

teritoriului administrativ al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

se 

 

AVIZEAZĂ: 

 

Amplasarea unei „terase” cu o suprafaŃă de …… mp pe o durată 

de amplasare ………………………………., cu achitarea taxei de 

ocupare temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti anticipat, lângă punctul de lucru situat în 

str. ……………………… nr. …….. 
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în următoarele condiŃii: cu menŃinerea curăŃeniei spaŃiului limitrof, 

fără executare de lucrări definitive, asigurarea unei circulaŃii 

pietonale de min. 1,5 m, cu asigurarea liniştii locatarilor, cu 

program de funcŃionare între orele 1000 – 2300, interzicerea 

amplasării de aparatură audio/video.  

  

Taxa de ocupare  temporară a  locurilor publice din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti în valoare de  ………………. lei/mp/zi a 

fost achitată cu  

chitanŃa nr. .................................   din  ............................ 

  

 DocumentaŃia tehnică şi avizele prezentate fac parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 Nerespectarea condiŃiilor menŃionate în avizul de ocupare a 

locului public atrage sancŃionarea agenŃilor economici conform 

cadrului legal. În caz de abateri repetate, prezentul aviz îşi pierde 

valabilitatea. În această situaŃie, DirecŃia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului, la propunerea agenŃilor constatatori ai administraŃiei 

locale, va notifica agentul economic.  

 

 

PRIMAR, 

NECULAI ONłANU 

SECRETAR, 

TOMA ŞUTRU 

ARHITECT ŞEF 

Arh. Bogdan Pârvanu 
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 Prezentul aviz a fost comunicat direct/prin poştă la data 

de........................................ 

  

TITULARUL AVIZULUI ESTE OBLIGAT: 

1. Să achite taxele de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti anticipat; 

2. Să respecte condiŃiile impuse de ocupare a locului public precum şi de protecŃie 

a mediului; 

3. Să respecte condiŃiile impuse in aviz şi în hotărâre; 

4. În cazul dezafectării, să anunŃe Primăria Sectorului 2, taxa lunii respective nefiind 

returnată. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  

nr. 112/2010 privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului 

Teritorial Veterinar  Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/ 2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului 

Teritorial Veterinar  Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate  nr. 16986/18.03.2011 şi Nota de 

Fundamentare nr. 16987/18.03.2011 întocmite de Directorul 

Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de Specialitate nr. 16804/18.03.2011 al 

Directorului executiv al DirecŃiei Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 63/2010 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- Legea nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, astfel 

cum a fost modificată şi completată de Legea nr. 9/2008;  

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 155/2001, privind 

aprobarea progamului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de 

neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului. 2 nr. 84/2001 

privind reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea 

Câinilor fără Stăpân – Sector 2  în “Centrul Teritorial Veterinar 

– Sector 2”;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii, şi Regulamentului de 
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Organizare si FuncŃionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 

2; 

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

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 

nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii 

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului 

Teritorial Veterinar Sector 2 se modifică potrivit anexei la 

prezenta hotărâre. 

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de FuncŃii şi a Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale 

Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2 rămân aplicabile. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
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 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 32 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

devizului general pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi 

reparaŃii sistem rutier alei 50.000 m.p.” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi reparaŃii 

sistem rutier alei 50.000 m.p.”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 2822/17.03.2011 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 23.03.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

123/24.09.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii  „Reabilitare şi 

reparaŃii sistem rutier alei 50.000 m.p.”; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-

economici şi devizul general pentru obiectivul de investiŃii 

reprezentând „Reabilitare şi reparaŃii sistem rutier alei 50.000 

m.p.” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 

1 – 3 ce cuprind un număr de 13 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a lucrărilor de „Reabilitare şi 

reparaŃii sistem rutier alei 50.000 m.p.”  este de 7.225.658,46 lei  

fără  TVA,  din care C+M = 6.110.529,63 lei fără TVA. 

 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

123/24.09.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii „Reabilitare şi 

reparaŃii sistem rutier alei 50.000 m.p.” se modifică în mod 

corespunzător. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 33 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „amenajare 98  parcaje de 

reşedinŃă” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „amenajare 98  parcaje de 

reşedinŃă”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 2821/17.03.2011 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 
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- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 23.03.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi 

devizele generale pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii de interes local reprezentând „amenajare 98 parcaje 

de reşedinŃă” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit 

anexelor nr. 1 – 3 ce  cuprind un număr de  29 file şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a lucrărilor de „amenajare 98 

parcaje de reşedinŃă”  este de 568,31 mii lei  fără  TVA, din 

care C+M  505,79 mii lei fără TVA. 

 

 Art.2 (1) Lucrările de amenajare parcări de reşedinŃă, 

cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, desemnaŃi în urma aplicării 

procedurilor de achiziŃii publice. 

(2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

(3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 34 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiŃii „Lucrări de amenajare 

promenadă zona Colentina – Blocuri A.N.L.” 

 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 

pentru obiectivul de investiŃii „Lucrări de amenajare promenadă 

zona Colentina – Blocuri A.N.L.”;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 2911/18.03.2011 întocmit de 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 
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al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 23.03.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul 

general pentru obiectivul de investiŃii şi lucrări de intervenŃii de 

interes local reprezentând „Lucrări de amenajare promenadă 

zona Colentina – Blocuri ANL” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 – 3 ce  cuprind un număr de  6 

file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a lucrărilor de „Lucrări de 

amenajare promenadă zona Colentina – Blocuri ANL”  este 

de 514,544 mii lei  fără  TVA, din care C+M  436,739 mii lei fără 

TVA. 

 

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

3, vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi economici specializaŃi, 

desemnaŃi în urma aplicării procedurilor de achiziŃii publice. 

(2) Devizul general se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

(3) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa încheierii contractelor de 

achiziŃie publică de lucrări. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 
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vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 35 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 
pentru  modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind 

desemnarea reprezentanŃilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010 

 
 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  

modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind 

desemnarea reprezentanŃilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 17479/21.03.2011 al DirecŃiei 

AdministraŃie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 17980/23.03.2011 al 

DirecŃiei RelaŃii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, 

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- cererea domnului consilier Chirică Petre, înregistrată la 

Cabinet Primar sub nr. 707/21.03.2011 prin care solicită 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

- cererea domnului consilier Iliescu Constantin Cristinel, 

înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 708/21.03.2011 prin care 

solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- art. 96 alin. (2) din Legea educaŃiei naŃionale nr. 1 din 5 

ianuarie 2011; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2008 privind 

desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 2 în 

consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată şi completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Pe data prezentei, poziŃiile nr. 8 şi 14 din anexa la 

H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraŃie ale 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010, se modifică potrivit anexei ce 

cuprinde o filă şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010, rămân aplicabile. 

 Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 36 

Bucureşti, 31.03.2011 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat care vor funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2011 - 2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat 

care vor funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2011 - 2012;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 17680/22.03.2011 prezentat 

de DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobliar 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 17788/22.03.2011 prezentat 

de DirecŃia RelaŃii Comunitare, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Raportul Comisiei de ÎnvăŃământ, Cultură, Sport, Culte, 

MinorităŃi, Probleme de Tineret şi RelaŃii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

-  Legea educaŃiei naŃionale nr. 1/2011; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanŃarea şi 

administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

- Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

nr. 4044/21.03.2011 înregistrată la Centrul de RelaŃii cu Publicul 

din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 17368/21.03.2011;  

- Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti - 

Sector 2 nr. 218/15.03.2011 înregistrată la Cabinet Primar Sector 

2 sub nr. 670/17.03.2011; 

- Adresa Liceului teoretic bilingv “Ita Wegman” nr. 

77/02.03.2011 înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub nr. 

534/03.03.2011;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Se aprobă reŃeaua unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat care vor funcŃiona la nivelul Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2011 - 2012, 

conform anexei ce cuprinde un număr de 4 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃiei RelaŃii Comunitare precum şi DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 
ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 37 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania 

NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta 

Şcolii Generale nr. 28 din Bucureşti, str. Aleea Circului nr. 1, 

sector 2, destinat realizării unei săli de sport 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea în folosinŃă gratuită către Compania NaŃională de 

InvestiŃii „C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale 

nr. 28 din Bucureşti, str. Aleea Circului nr. 1, sector 2, destinat 

realizării unei săli de sport;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 18854/28.03.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Raportul de Specialitate nr. 18276/24.03.2011 al DirecŃiei 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Nota de Fundamentare nr. 1252/21.03.2011 întocmită de 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011; 

- art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 25/2001 privind 

înfiinŃarea Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I.” S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 818/2003 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului 

„Săli de sport” prin Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 

privind transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 
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interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. f) şi 

m), art. 119 - 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

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

terenului în suprafaŃa de 900 m.p., situat în incinta Şcolii 

Generale nr. 28 din Bucureşti, str. Aleea Circului nr. 1, sector 2, 

identificat potrivit anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

(2) Imobilul este înscris în Cartea Funciară sub nr. 

51156 şi are nr. cadastral 13355. 

 Art.2. (1) Terenul identificat la art. 1 face parte din 

domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi se 

transmite în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de InvestiŃii 

„C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării sălii de sport. 

(2) Schimbarea destinaŃiei terenului atribuit, atrage 

revocarea dispoziŃiilor prezentei hotărâri. 

 Art.3. (1) Predarea terenului atribuit în folosinŃă gratuită se 

va face pe baza de protocol între DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Compania 

NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. 
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(2) Predarea - primirea terenului se va face conform 

modelului de protocol anexat la prezenta hotărâre - Anexa 3. 

 Art.4. Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de 

sistematizare pe verticală a amplasamentului precum şi 

suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 

organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităŃi (apa, 

gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcŃiei, până la limita 

amplasamentului şantierului. 

 Art.5. (1) După efectuarea recepŃiei la terminarea lucrărilor, 

Compania NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. va preda Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin DirecŃia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, pe baza de 

protocol, terenul şi obiectivul de investiŃii realizat. 

(2) Protocolul va cuprinde în mod explicit şi 

imperativ obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivului 

de investiŃii cu destinaŃia „Sală de sport” de la Compania 

NaŃională de InvestiŃii „C.N.I.” S.A. către Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, reprezentat prin DirecŃia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 

(3) După predarea - preluarea investiŃiei, 

beneficiarul se angajează să întreŃină construcŃia „sală de sport” 

pe perioada ei de funcŃionare. 

 Art.6. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General a DirecŃiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
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 Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 38 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unei părŃi din imobilul situat în şos. 

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

Sector 2 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

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

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

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2;  

 Analizând:  

- Raportul de Specialitate nr. 17537/22.03.2011 al DirecŃiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul de Specialitate nr. 17751/22.03.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, 
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serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

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

Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 814/2009 privind 

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

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului şi transmiterea unui imobil, proprietate publică a 

statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi 

ProtecŃiei Sociale - Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi 

Recuperare a CapacităŃii de Muncă în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti;  

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea unei părŃi din imobilul 

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

proprietatea statului, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 în administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, în scopul desfăşurării de 

activităŃi cu caracter social.          

(2) Imobilul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 

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

hotărâre. 

 

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

face pe bază de proces verbal încheiat între Consiliul Local 

Sector 2 în calitate de predător şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 în calitate de primitor, în 

termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri.  

 

 Art.3 Schimbarea destinaŃiei imobilului atribuit, fără acordul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, atrage 

de drept revocarea prezentei hotărâri.  

 

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul 

General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea Ordinului 

Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea 
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Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

 

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

al Municipiului Bucureşti.  

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 39 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea „Regulamentului de funcŃionare” al pieŃei 

Dimitrie Pompei 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea „Regulamentului de funcŃionare” al pieŃei Dimitrie 

Pompei;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 11418/23.02.2011 prezentat 

de Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de ComerŃ, InvestiŃii, Servicii Publice, 

Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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- Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele 

zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 9/2010 privind 

aprobarea transmiterii unui teren din administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 în administrarea AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 96/2010 pentru 

aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de fezabilitate, 

Caietul de sarcini, incluzând redevenŃa minimă anuală şi modelul 

Contractului – cadru de concesiune privind concesionarea 

terenului situat în Municipiul Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 7 - 

9, Sector 2, pentru realizarea unei pieŃe agroalimentare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti nr. 109 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 



223 
 

 Art.1 Se aprobă „Regulamentul de funcŃionare” al pieŃei 

Dimitrie Pompei, conform anexei ce cuprinde un număr de 7 file 

şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

             

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 40 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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Anexa la H.CL. Sector 2 nr. 40/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

PENTRU FUNCłIONAREA PIEłEI DIMITRIE POMPEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN 
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REGULAMENT 

pentru funcŃionarea „PieŃei Dimitrie Pompei” 
 

 CAPITOLUL I 

 Prevederi generale 
 

1. Denumirea: PiaŃa Dimitrie Pompei 

2. Sediul PieŃei Dimitrie Pompei: str. Dimitrie Pompei nr.7G, 

sector 2, Bucureşti. 

3. PiaŃa Dimitrie Pompei este administrată de către 

AdministraŃia PieŃelor Sector 2 Bucureşti - instituŃie publică de 

interes local aflată sub coordonarea Consiliului Local Sector 2 

Bucureşti.  

4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.9/15.02.2010 

şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.96/02.07.2010. 
 

 CAPITOLUL II 

Tipul pieŃei şi categoria de mărfuri comercializate 

1. În conformitate cu prevederile HG 348/2004 PiaŃa Dimitrie 

Pompei este o piaŃă de tip mixt: agroalimentară şi târg. 

2. Natura produselor şi serviciilor de piaŃă care se 

comercializează: 

 

Codul CAEN Denumirea activităŃii 

 I. Produse agroalimentare şi alimentare 

4721 ComerŃ cu amănuntul al fructelor şi legumelor 

proaspete, în magazine specializate 
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4722 ComerŃ cu amănuntul al cărnii şi al produselor 

din carne, în magazine specializate 

4723 ComerŃ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor 

şi moluştelor, în magazine specializate 

4724 ComerŃ cu amănuntul al pâinii, produselor de 

patiserie şi produselor zaharoase, în 

magazine specializate  

4725 ComerŃ cu amănuntul al băuturilor, în 

magazine specializate 

4729 

 

ComerŃ cu amănuntul al altor produse 

alimentare, în magazine specializate 

4781 ComerŃ cu amănuntul al produselor 

alimentare, băuturilor şi produselor de tutun 

efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieŃe 

5621 ActivităŃi ( catering ) pentru evenimente  

5630 Baruri, alte activităŃi  de servirea băuturilor 

 

 

II. Produse de uz casnic şi gospodăresc 

475 ComerŃ cu amănuntul al altor produse 

casnice, în magazine specializate 

4752 ComerŃ cu amănuntul al articolelor de fierărie, 

articolelor de sticlă şi acelor pentru vopsit, în 

magazine specializate 

4763 ComerŃ cu amănuntul a discurilor şi benzilor 
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magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, 

în magazine specializate 

477 ComerŃ cu amănuntul al altor bunuri, în 

magazine specializate 

4776 ComerŃ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 

seminŃelor; comerŃ cu amănuntul al animalelor 

de companie şi a hranei pentru acestea, în 

magazine specializate 

 III. Produse nealimentare de cerere curentă 

şi produse industriale etc. 

4719 ComerŃ cu amănuntul, în magazine 

nespecializate cu vânzare predominantă a 

produselor nealimentare 

4726 ComerŃ cu amănuntul al produselor din tutun, 

în magazine specializate 

4742 ComerŃ cu amănuntul al echipamentului 

pentru telecomunicaŃii, în magazine 

specializate 

4761 ComerŃ cu amănuntul al cărŃilor,  în magazine 

specializate 

4762 ComerŃ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor 

de papetărie, în magazine specializate 

4764 ComerŃ cu amănuntul al echipamentelor 

sportive, în magazine specializate 
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4765 ComerŃ cu amănuntul a jocurilor şi jucăriilor, în 

magazine specializate 

4782 ComerŃ cu amănuntul al textilelor, 

îmbrăcămintei şi încălŃămintei efectuat prin 

standuri, chioşcuri şi pieŃe 

4789 ComerŃ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri 

şi pieŃe al altor produse 

4777 ComerŃ cu amănuntul al ceasurilor şi 

bijuteriilor, în magazine specializate 

4771 ComerŃ cu amănuntul a îmbrăcămintei, în 

magazine specializate 

4772 ComerŃ cu amănuntul încălŃămintei şi 

articolelor din piele, în magazine specializate 

4773 ComerŃ cu amănuntul a produselor 

farmaceutice, în magazine specializate 

4775 

 

ComerŃ cu amănuntul al produselor cosmetice 

şi de parfumerie, în magazine specializate 

4778 ComerŃ cu amănuntul al altor bunuri noi, în 

magazine specializate 

651 ActivităŃi de asigurări  

652 ActivităŃi de reasigurare 

 

Este interzisă vânzarea în piaŃă a următoarelor produse: 

• a substanŃelor toxice, inflamabile sau explozive, a armelor de 

foc şi a muniŃiilor 
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• a materialelor pornografice 

• a oricăror produse a căror comercializare este interzisă în 

piaŃă prin legi speciale 

3. PiaŃa Dimitrie Pompei funcŃionează sub forma unei pieŃe 

permanente, fiind deschisă pe întreaga perioadă a anului. 

4. PiaŃa Dimitrie Pompei funcŃionează zilnic între orele 700-

2100.  

 

CAPITOLUL III 

Planul pieŃei 

 

1. SuprafaŃa totală – 1354  m2  

2. SuprafaŃa hală piaŃă – 625 m2.  

3. SuprafaŃă carosabil – 300 m2 

4. SuprafaŃă alei pietonale – 200 m2 

 
Nr 
crt 

SpaŃii DestinaŃia Dotări Scurtă 
prezentare 

1 Drum acces 
auto 

 

Accesul 
autovehiculelor  
la platoul pieŃei 

 100 mp 
Beton 

2 Drum acces 
pietonal 

Accesul 
persoanelor pe 
platoul pieŃei 

 200 mp 
Beton 

3 Parcare 
 

Parcare  auto 20 locuri SuprafaŃă: 100 
mp 

Beton 
4 SpaŃii verzi   150 mp 
5 Zonă vânzare 

tarabe 
Vânzare legume 

fructe 
 SuprafaŃa: 60 

mp 
6 Magazine Vânzare produse 

alimentare, 
nealimentare, uz 

20 buc 
 

SuprafaŃa 800 
mp 
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gospodăresc 
7 Căi principale 

de acces din: 
Str. Dimitrie 

Pompei 

Accesul pe 
platoul PieŃei a 
autovehiculelor 

şi pietonilor 
pentru 

aprovizionarea 
pieŃei şi a 

cumpărătorilor 

  

8 SpaŃiu păstrare 
materialelor de 
întreŃinere şi 

curăŃenie 

  SuprafaŃa 10 
mp 

9 Punct sanitar   SuprafaŃa 12  
mp 

10 SpaŃiu centrală 
termică 

Pentru 
producerea apei 
calde şi pentru 

încălzirea 
spaŃiilor 

administrative 

1 buc boiler 
500 l 
1 buc 

centrală 
termică 

SuprafaŃa 5 mp 

11 Punct de 
colectare a 
deşeurilor 

rezultate din 
activitatea 
comercială 

Personalul care 
asigură 

salubrizarea 
pieŃei; locul de 

colectare, 
sortare şi 
evacuare 
deşeurilor 

europubele SuprafaŃa  20 
mp 

12 Mijloace iniŃiale 
de intervenŃie 

PSI 

Asigură 
materialul şi 
mijloacele de 

intervenŃie în caz 
de incendiu 

5 buc. 
stingătoare în 

spaŃiile 
administrative 

Fiecare 
magazin 

dotat cu câte 
1 stingător 

 

13 racord la 
reŃeaua 

electrică a 
oraşului 

 

 Post de 
transformare 
de 300 kva 

 

 

14 racord la 
reŃeaua de apă 
şi canalizare a 

 ReŃeaua 
dotată cu: 1 

buc separator 
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oraşului de grăsimi şi 
deznisipator 

 

 

CAPITOLUL IV 

Serviciile prestate utilizatorilor pieŃei 

 

1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieŃei: 

- piaŃă mixtă cu structuri de vânzare destinate comercializării 

produselor şi serviciilor specifice pieŃelor agroalimentare şi 

târgurilor. 

2. PiaŃa Dimitrie Pompei, în vederea facilitării desfăşurării 

activităŃii utilizatorilor pieŃei în condiŃii optime, asigură următoarele 

servicii: 

• Sediu administrativ, taxe-încasări şi salubrizare; 

• SpaŃii pentru păstrarea materialelor de întreŃinere şi de 

curăŃenie; 

• SpaŃii de parcare în interiorul şi exteriorul pieŃei; 

• Pubele şi coşuri pentru colectarea gunoiului amplasate pe 

întreaga suprafaŃă a pieŃei; 

• Punct de colectare, sortare şi evacuare a deşeurilor rezultate 

din activitatea comercială; 

• Puncte cu mijloace iniŃiale de intervenŃie pentru PSI; 

• WC-uri publice; 

• Alimentarea cu apă de la reŃeaua oraşului; 

• Canalizare racordată la canalizarea oraşului pentru 

evacuarea apelor uzate; 



232 
 

• Apă caldă  

• Încălzire în sezonul rece cu centrală termică pe gaze naturale 

• Sistem de supraveghere video cu 5 camere video 

• Sistem audio cu 4 boxe 

• Iluminat public. 

 

3. Racordarea pieŃei la reŃeaua electrică, la reŃeaua de apă 

sau la o sursă de apă potabilă, la reŃeaua de canalizare sau fose 

septice, la reŃeaua de gaz : 

a. Alimentarea cu energie electrică: 

b. Alimentare cu apă: 

c.   Acord de acces la sistemul de distribuŃie gaze naturale  

 

CAPITOLUL V 

Drepturile şi obligaŃiile utilizatorilor pieŃei 

 

Drepturile : 

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaŃă; 

2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a 

închiria de la administraŃia pieŃei cântare verificate metrologic; 

3. să poată practica preŃurile pe care le consideră optime 

pentru mărfurile pe care le comercializează; 

4. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraŃia 

pieŃei; 

5. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcŃionare al 

pieŃei; 
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6. alte drepturi oferite de administratorul pieŃei. 

ObligaŃiile : 

1. afişarea preŃurilor pentru produsele oferite la vânzare 

conform prevederilor legale; 

2. respectarea legislaŃiei privitoare la desfacerea produselor; 

3. etalarea instrumentelor de măsură; 

4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere 

metrologic; 

5. inscripŃionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice 

autorizate sau întreprinderii familiale la loc vizibil, uşor de citit, 

care să nu poată fi ştearsă; 

6. menŃinerea permanentă a curăŃeniei la locul de vânzare şi 

în jurul acestuia şi transportarea  gunoiului la locurile special 

amenajate în cadrul pieŃei, ori de câte ori este cazul; 

7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 

8. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea 

pieŃei şi după închiderea acesteia; 

9. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 

10.  să nu folosească mijloace de încălzire care prezintă pericol 

de incendiu sau de deteriorare a bunurilor aflate în patrimoniul 

pieŃei; 

11.  să nu aducă modificări de structură a spaŃiului închiriat, 

fără aprobarea administratorului; 

12.  să aibă un comportament corect şi civilizat în relaŃiile cu 

cumpărătorii, salariaŃii AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 Bucureşti şi 
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a instituŃiilor cu atribuŃii de control, competente conform legislaŃiei 

în vigoare.  

13. să folosească, cu economie, apa de la spălătoarele 

destinate clătirii legumelor şi fructelor. 

 

CAPITOLUL VI 

Drepturile şi obligaŃiile administratorului pieŃei 

Administratorul pieŃei are următoarele drepturi şi obligaŃii : 

1. elaborează regulamentul pentru funcŃionarea pieŃei şi îl 

supune spre avizare autorităŃilor publice locale; 

2. verifică dacă utilizatorii pieŃei au calitatea de 

producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite 

accesul altor comercianŃi; 

3. verifică dacă utilizatorii pieŃei au afişate numele şi sediul 

social; 

4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, 

orarul de funcŃionare, precum şi tarifele practicate în piaŃă; 

5. sprijină organele de control autorizate; 

6. nu admite în piaŃă un număr de utilizatori mai mare decât 

limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaŃă destinat 

desfacerii produselor oferite de aceştia; 

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură 

afişarea acestora; 

8. asigură evidenŃa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură 

atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianŃilor 

produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor; 
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9. controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea 

utilizatorilor pieŃei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi 

interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale din 

domeniu; 

10. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de 

către cumpărători a corectitudinii cântăririlor; 

11.  asigură salubrizarea pieŃei zilnic şi ori de câte ori este 

necesar; 

12. alte drepturi şi obligaŃii cuprinse în prevederile H.G. 

nr.348/2004. 

 

 InstituŃiile cu atribuŃii de control, competente conform 

legislaŃiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi 

obligaŃiilor utilizatorilor pieŃei, aşa cum sunt prevăzute în 

regulamentul de funcŃionare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea indicatorilor  tehnico-economici  şi a 

devizelor generale pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de 

alimentare cu apă şi canalizare în zona Plumbuita”  din Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizelor 

generale pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de alimentare cu 

apă şi canalizare în zona Plumbuita” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 18092/23.03.2011 al DirecŃiei 

InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 
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al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 22.03.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

38/18.03.2010, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

si a devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de 

alimentare cu apă şi canalizare în zona Plumbuita”; 

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

precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-

economici şi a devizelor generale pentru obiectivul de investiŃii, 

„ReŃele de alimentare cu apă şi canalizare în zona Plumbuita” 

potrivit anexele nr. 1 şi 2 ce cuprind un număr de 26 file şi fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Valoarea totală a lucrărilor (inclusiv TVA) pentru 

obiectivul „ReŃele de alimentare cu apă şi canalizare în zona 

Plumbuita” este de 10.809,196 mii lei (echivalent 2.540,531 mii 

Euro) din care C+M: 9.872,043 mii lei (echivalent 2.320,268) mii 

Euro, şi se asigură din bugetul general al Sectorului 2, durata de 

execuŃie fiind de 3 luni. 

 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

38/18.03.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si 

a devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ReŃele de 

alimentare cu apa si canalizare în zona Plumbuita” se modifică în 

mod corespunzător. 

 

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei InvestiŃii si Servicii Publice vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 41 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reactualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 

obiectivul de investiŃii „Extindere reŃele publice de apă  în zona 

Grădinile Fundeni - Aleea  Arubium, Aleea Capidava şi Aleea 

Porolissum” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reactualizarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul 

de investiŃii „Extindere reŃele publice de apă în zona Grădinile 

Fundeni - Aleea  Arubium, Aleea Capidava şi Aleea Porolissum” 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 18089/23.03.2011 întocmit de 

DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 
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al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 22.03.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în : 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind  

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru  obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

37/18.03.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii  „Extindere 

reŃele de apă şi canalizare menajeră în zona Grădinile Fundeni” 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”; 

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

precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru  obiectivul de investiŃii „Extindere reŃele publice 

de apă  în zona Grădinile Fundeni - Aleea Arubium şi Aleea 

Capidava, Aleea Porolissum” din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexelor 1- 2 ce cuprind un număr de 6 file şi 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.      

(2) Valoarea totală a lucrărilor (inclusiv TVA) de 

„Extindere reŃele publice de apă în zona Grădinile Fundeni - 

Aleea Arubium şi Aleea Capidava, Aleea Porolissum este de 

1.255,454 mii lei (echivalent 294,527 mii Euro) din care C+M 

este 1.124,258 mii lei (echivalent 263,910 mii Euro). 

 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

37/18.03.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiŃii  „Extindere 

reŃele de apă şi canalizare menajeră în zona Grădinile Fundeni, 

se modifică în mod corespunzător.      

               

 Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei InvestiŃii şi Servicii Publice vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 42 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor 

generale pentru obiectivul de investiŃii ,,Extindere reŃele publice 

de apă şi canalizare şi SPAU  Completare străzi - Aleea 

Pantelimon, Iorceanu, Macazului, Mihăieşti, Mircea Rosetti, 

Nalbei, Podu Vârtosului, Ramuri Tei, Savu Marin, Şerbănică 

Vasile” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  şi a devizelor generale 

pentru  obiectivul de investiŃii ,,Extindere reŃele publice de apă şi 

canalizare şi SPAU  Completare străzi - Aleea Pantelimon, 

Iorceanu, Macazului, Mihăieşti, Mircea Rosetti, Nalbei, Podu 

Vârtosului, Ramuri Tei, Savu Marin, Şerbănică Vasile” din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate nr. 18090/23.03.2011 al DirecŃiei 
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InvestiŃii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil menŃionat în procesul – verbal încheiat în 

şedinŃa din data de 22.03.2011 a Consiliului tehnico - economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind 

aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 

aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃii;     

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

precum şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele 

generale pentru obiectivul de investiŃii ,,Extindere reŃele publice 

de apă şi canalizare şi SPAU Completare străzi - Aleea 

Pantelimon, Iorceanu, Macazului, Mihaiesti, Mircea Rosetti, 

Nalbei, Podu Vârtosului, Ramuri Tei, Savu Marin, Serbănică 

Vasile”, potrivit anexelor nr. 1 şi 2  ce cuprind un număr de 55 file 

şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Valoarea totală a lucrărilor (inclusiv TVA) este de 

1.820,993 mii lei (428.761,51 Euro) din care C+M :1.413,742 mii 

lei (332.872,31 Euro) şi se asigură din bugetul general al 

Sectorului 2, durata de execuŃie fiind de 45 zile. 

 

 Art.3 (1) Lucrările de extindere reŃele apă şi canalizare, 

cuprinse în anexele nr. 1- 2, vor fi atribuite spre execuŃie unor 

agenŃi economici specializaŃi, în urma aplicării procedurilor de 

achiziŃii publice. 

(2) Devizele generale se actualizează pe durata 

execuŃiei investiŃiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, 

rezultând valoarea de finanŃare a obiectivului de investiŃie. 

   

 Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul DirecŃiei InvestiŃii si Servicii Publice vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică 

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 43 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului local multianual  

pentru creşterea performanŃei  energetice la blocurile de locuinŃe  

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului local multianual  

pentru creşterea performanŃei  energetice la blocurile de locuinŃe  

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 19194/28.03.2011 întocmit 

de DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 
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al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul favorabil emis în şedinŃa din data de 23.03.2011 a 

Consiliului tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 

227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.12, art. 13, art.18 si art.19 din O.U.G. nr. 18/2009  

privind creşterea performantei energetice a blocurilor  de locuinŃe, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea 

performantei energetice a blocurilor de locuinŃe, aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinŃei, al ministrului 

finanŃelor publice si al viceprim - ministrului, ministru 

administraŃiei publice si internelor, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 - art. 5 din Anexa 4 Metodologie privind elaborarea 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008, 

privind aprobarea conŃinutului – cadru al documentaŃiei tehnico – 

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) 
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din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenŃi 

obiectivelor de investiŃii din cadrul Programului privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti prevăzuŃi în anexele nr. 1 şi 2, ce conŃin un 

număr de 161 file şi care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă preluarea de către Bugetul general al 

Sectorului 2 a cheltuielilor, aferente lucrărilor de intervenŃie, 

corespunzătoare cotei de 50% ce revine bugetului de stat, pentru 

blocurile de locuinŃe neincluse în programul naŃional. 

 Art.3 Lucrările vor fi atribuite spre execuŃie unor agenŃi 

economici specializaŃi, în urma aplicării procedurilor de achiziŃii 

publice. 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

direcŃiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

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

instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 44 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 184/2009 

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, Caietului de sarcini, 

incluzând redevenŃa minimă anuală şi modelul Contractului – 

cadru de concesiune privind concesionarea terenului situat în 

Municipiul Bucureşti, str. Armenească nr. 1, Sector 2, pentru 

realizarea de „Garaje supraetajate” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 184/2009 pentru 

aprobarea Studiului de fezabilitate, Caietului de sarcini, incluzând 

redevenŃa minimă anuală şi modelul Contractului – cadru de 

concesiune privind concesionarea terenului situat în Municipiul 

Bucureşti, str. Armenească nr. 1, Sector 2, pentru realizarea de 

„Garaje supraetajate”;  

 Analizând: 
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- Raportul de specialitate nr. 18999/28.03.2011 întocmit 

de DirecŃia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 19416/29.03.2011 întocmit 

de DirecŃia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Nota de Fundamentare nr. 3073/23.03.2011 întocmită 

de Directorul General al AdministraŃiei Domeniului  Public Sector 

2, serviciu public de interes local aflat în sub autoritatea  

Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei Juridice, 

Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii 

InternaŃionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

atribuirea contractului de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de 
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urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

231/2003 privind transmiterea unor terenuri în administrarea 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

realizarea de „garaje supraetajate”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 110/2005 

privind concesionarea unui teren din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, pentru realizarea de garaje supraetajate; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 150/2007 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

45/2007privind transmiterea unor terenuri din administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 în vederea realizării unor garaje 

supraetajate; 

- Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a 

terenului – strada Armenească nr. 1, Sector 2, teren ce are ca 

destinaŃie realizarea de „Garaje supraetajate”, studiu aprobat de 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 184/2009 

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, Caietului de sarcini, 

incluzând redevenŃa minimă anuală şi modelul Contractului – 

cadru de concesiune privind concesionarea terenului situat în 
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Municipiul Bucureşti, str. Armenească nr. 1, Sector 2, pentru 

realizarea de garaje supraetajate;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Articolul 3 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 184/2009 pentru aprobarea Studiului de 

fezabilitate, Caietului de sarcini, incluzând redevenŃa minimă 

anuală şi modelul Contractului – cadru de concesiune privind 

concesionarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, str. 

Armenească nr. 1, Sector 2, pentru realizarea de garaje 

supraetajate va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 alin. (2) - Se aprobă redevenŃa minimă de 55.150 

euro/an calculată în funcŃie de cifra de afaceri aferentă acestei 

investiŃii, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

 Art. II  După articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 184/2009 se introduce art. 31 având următorul 

conŃinut: 

 „Art.31 - (1) AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, în 

calitate de concedent, va avea obligaŃia urmăririi pe întreaga 

perioada a concesiunii atât executarea investiŃiei, cat şi 
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administrarea investiŃiei sub aspectul cifrei de afaceri obŃinută de 

către concesionar prin exploatarea obiectivului. 

(2) Concesionarul va avea obligaŃia evidenŃierii separate 

a cifrei de afaceri obŃinute din administrarea investiŃiei „parcaje 

supraetajate”(spatii comerciale + parcaje), pe întreaga durata a 

contractului de concesiune. 

(3) Perioada dintre data semnării contractului de 

concesionare şi punerea in funcŃiune a parcajului supraetajat va 

respecta graficul din studiul de fezabilitate şi nu va depăşi 

termenul de 24 de luni. In acest interval, se poate plăti jumătate 

din valoarea redevenŃei minime anuale de 55.150 euro, urmând 

ca cealaltă jumătate să se plătească eşalonat în următorii 5 ani, 

în tranşe egale, odată cu plata redevenŃei pentru anii respectivi. 

 (4) Plata redevenŃei se poate face trimestrial sau 

semestrial. AdministraŃia Domeniului Public Sector 2 va stabili 

termenele de plata la incheierea contractului de concesiune”.  

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 184/2009 pentru aprobarea Studiului de 

fezabilitate, Caietului de sarcini, incluzând redevenŃa minimă 

anuală şi modelul Contractului – cadru de concesiune privind 

concesionarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, str. 

Armenească nr. 1, Sector 2, pentru realizarea de garaje 

supraetajate rămân aplicabile. 

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

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

poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 45 

Bucureşti, 31.03.2011 

 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

165/2009 privind aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea 

proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare a 

Liceului teoretic C.A. Rosetti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 165/2009 

privind aprobarea, cofinanŃarea şi susŃinerea proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Liceului 

teoretic C.A. Rosetti”;  

 Analizând:  

- Raportul de specialitate nr. 19205/29.03.2011 al DirecŃiei 

Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 



259 
 

 - Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

- Ghidul Solicitantului Programului OperaŃional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3 – „ÎmbunătăŃirea infrastructurii 

sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- „Reabilitarea 

/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”; 

- Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2008;  

- Ordinul nr. 185/2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi LocuinŃelor şi nr. 621/2008 al Ministerului Economiei şi 

FinanŃelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

pentru domeniul major de intervenŃie 3.4 pentru aprobarea 

categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de 

intervenŃie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei 
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prioritare "ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale" din cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 165/2009 privind 

aprobarea, cofinanŃarea şi  susŃinerea proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaŃionale preuniversitare a Liceului teoretic C.A. Rosetti”; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Articolul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 165/18.11.2009 se 

modifică şi va avea următorul conŃinut:  

„Art. 1. (1) Se aprobă proiectul de interes local 

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare a Liceului teoretic C.A. 

Rosetti”,  în valoare totală de 10.337.413,27 lei, finanŃat prin 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – 

„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul major de 

intervenŃie 3.4 – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare 

şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.” 
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(2) Se aprobă cofinanŃarea proiectului din 

bugetul general al Sectorului 2, cu suma de 287.066,64 lei, 

precum şi finanŃarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor 

apărea pe perioada de implementare a proiectului.  

 CofinanŃarea proiectului constă în: 

- contribuŃia proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 

164.334,35 lei, reprezentând 2% din valoare. 

- costurile neeligibile, în valoare de 122.732,29 lei;  

(3) Se aprobă susŃinerea proiectului din bugetul 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe perioada 

implementării acestuia.  

(4) Sumele necesare susŃinerii proiectului vor fi 

rambursate ulterior, după depunerea Rapoartelor intermediare de 

progres şi finale, din fondurile aferente Programului OperaŃional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenŃie 3.4- 

„Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaŃionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 165/2009 privind aprobarea, cofinanŃarea şi  

susŃinerea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 

şi echiparea infrastructurii educaŃionale preuniversitare a 

Liceului teoretic C.A. Rosetti” rămân neschimbate. 
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 Art. III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 46 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea unor atribuŃii către Directorul General al 

Centrului Cultural „Mihai Eminescu” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

delegarea unor atribuŃii către Directorul General al Centrului 

Cultural „Mihai Eminescu”;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 19275/29.03.2011.întocmit 

de către Directorul General al Centrului Cultural „Mihai 

Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

-  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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- Adresa Companiei NaŃionale de InvestiŃii nr. 

1440/08.03.2011 înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub nr. 

602/09.03.2011; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public – privat; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituŃiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr 125/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local 

al Sectorului 2 a unor atribuŃii privind Organigrama, Statul de 

funcŃii şi ROF – ul pentru Casa de Cultură „Mihai Eminescu”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 114/2010 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale Centrului 

Cultural „Mihai Eminescu” Sector 2; 

  În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (2) lit. j) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 



265 
 

 Art. 1. (1) Se deleagă Directorului General al Centrului 

Cultural „Mihai Eminescu” Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, competenŃele ce revin autorităŃii 

contractante privind dreptul de a organiza procedurile de atribuire 

a contractelor de concesiune de servicii/bunuri/lucrări publice, şi 

alte modalităŃi prevăzute de lege, precum şi a contractelor de 

parteneriat public-privat cu privire la bunurile aflate în patrimoniul 

Centrului Cultural „Mihai Eminescu”. 

(2) Delegarea competenŃei se face în scopul 

atragerii de resurse financiare suplimentare desfăşurării în bune 

condiŃii a activităŃii  Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, conform 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al acestuia. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  
CONSTANTIN 

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

SECRETAR, 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 47 

Bucureşti, 31.03.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011;  

 Analizând: 

- Raportul DirecŃiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

- Raportul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

  Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare ; 

 - Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr.110/2011 privind 

aprobare a proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009 

– 12 octombrie 2009 şi finanŃarea acestora, în cadrul Programului 

naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de 

spaŃii verzi în localităŃi;  

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

18/2009 privind creşterea performanŃei  energetice a blocurilor de 

locuinŃe; 

- Ordinul comun al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor şi 

al Ministrului FinanŃelor Publice nr. 35/825/2011 pentru 

modificarea anexei la Ordinul MAI şi MFP  nr.7/57/2011 privind 

aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent 

bugetului general centralizat al unităŃilor administrativ – teritoriale 

pe anul 2011; 

 - Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.18/2009 privind 

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe; 

- Ordinul Ministerului Mediului nr. 1107/2009 pentru 

aprobarea Ghidului de finanŃare a Programului naŃional de 

îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 

localităŃi;  

- DispoziŃia Primarului Sectorului 2 Bucureşti nr. 502/2011 

privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 

2011 a sumei alocată Sectorului 2 prin H.G. nr.110/2011; 
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- Adresa nr. 94/09.02.2011 a Ministerului Muncii, Familiei 

şi ProtecŃiei Sociale, înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu 

nr.9044/14.02.2011; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011 se  rectifică şi se stabileşte conform  

anexei nr.1, astfel: 

- venituri    -     811.829 mii lei 

- cheltuieli -   1.002.395 mii lei;  

- deficit       -     190.566 mii lei; 

 

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2011 (anexa nr.2), se rectifică şi se stabileşte la: 

- venituri la suma de 754.223 mii lei, din care: 
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� venituri ale secŃiunii de funcŃionare  - 550.442 

mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare - 203.781 mii lei 

(din care 159.196 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare). 

- cheltuieli la suma de 942.335 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare - 549.054 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare - 393.281 mii lei; 

- excedent secŃiunea funcŃionare - 1.388 mii lei rezultat ca 

diferenŃă între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din unităŃile şi instituŃiile 

de învăŃământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului 

comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi al ministrului 

finanŃelor publice nr.7/57/2011 modificat prin Ordinul 

nr.35/825/2011; 

- deficit secŃiunea dezvoltare – 189.500 mii lei finanŃat din 

excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.2 din 

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

Sectorului 2 pe anul 2011. 

   

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 754.223 mii 

lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfăşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, 

articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 
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2.1.1.1.1- 2.1.1.1.2;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.2.1.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 

2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.1.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.2.3; 

2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.6; 2.1.3.3.6.1; 2.1.3.3.7;  2.1.4; 

2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4  Se aprobă rectificarea bugetului instituŃiilor publice 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii şi 

subvenŃii/activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii pe anul 

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

3.1.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.2 ;  3.1.1.1.2.1 ; 3.1.1.2 ; 3.1.2 ; 3.1.2.1,  

astfel: 

- Total venituri în sumă de 36.962 mii lei, din care: 

� venituri ale secŃiunii de funcŃionare   – 27.464 mii lei; 

� venituri ale secŃiunii dezvoltare   - 9.498 mii lei 

(din care 1.809 mii lei reprezintă vărsăminte din secŃiunea de 

funcŃionare) 

- Total cheltuieli la suma de 39.416 mii lei, din care: 

� cheltuieli secŃiunea funcŃionare -  27.464 mii lei, 

� cheltuieli secŃiunea dezvoltare   -  11.952 mii lei; 

� deficit secŃiunea dezvoltare  - 2.454 mii lei finanŃat 

din excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.5 din 

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

Sectorului 2 pe anul 2011. 



272 
 

 Art.5  Se aprobă rectificarea programului de investiŃii al 

Sectorului 2 Bucureşti finanŃat din fonduri bugetare în anul 2011, 

conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.357   Ordonatorii de  credite vor 

derula programul de investiŃii pe anul 2011 cu respectarea 

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

 

 Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor 

multianuale finanŃate din bugetul general al Sectorului 2, conform 

anexei nr.5. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează 

aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament 

şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.7 Anexele nr.  4; 4.1; 4.7 la prezenta hotărâre modifică 

anexele nr.  1; 1.1; 1.2  din DispoziŃia Primarului Sectorului 2 

Bucureşti nr.502/2011 privind cuprinderea în bugetul general al 

Sectorului 2 pe anul 2011 a sumei alocată Sectorului 2 prin H.G. 

nr.110/2011; 

 

 Art.8 Anexele nr.  1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1- 

2.1.1.1.2;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.2.1.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 

2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.1.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.2.3; 

2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.6; 2.1.3.3.6.1; 2.1.3.3.7;  2.1.4; 

2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 
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22.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9; 3; 3.1 ; 3.1.1 ; 3.1.1.1 ; 

3.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.2 ;  3.1.1.1.2.1 ; 3.1.1.2 ; 3.1.2 ; 

3.1.2.1 ; 4.2; 4.4 – 4.278; 4.283 - 4.354; 4.357; 5  la prezenta 

hotărâre modifică anexele nr.  1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 

2.1.1.1.4;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 

2.1.2.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1;  2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.2.4; 

2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.2.7;  2.1.3.1.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.3; 2.1.3.3.2; 

2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 - 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 

2.1.3.4.7;  2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.2;  

2.1.4.2; 2.1.4.2.2; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9; 4; 4.1; 

4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.2; 

4.1.1.3; 4.1.3; 4.1.3.1; 5.2; 5.24-5.26; 5.28-5.296; 5.317; 5.336; 

5.337; 5.343; 5.345-5.371; 5.373; 5.375; 5.378; 5.402; 5.404; 

5.410 – 5.414; 5.418; 5.424; 5.537-5.551; 5.553; 5.561; 5.563 - 

5.570; 6 din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2011 privind aprobarea 

bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2011. 

 

 Art.9 Anexa nr.  5.344  din H.C.L. Sector 2 nr. 12/2011 

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2011 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.10 Anexele nr.  2.1.3.2.3; 4.3; 4.279- 4.282; 4.355;  

4.356  la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. 
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Sector 2 nr. 12/2011 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 . 

 

 Art.11 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator 

principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin 

prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Sumele aprobate 

pentru unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe centrele de execuŃie bugetară de 

către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar 

de credite – directorul DirecŃiei Generale de Administrare a 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2.  

 

 Art.12 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local 

Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a 

bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2011, ca urmare a 

modificărilor intervenite în evoluŃia şi structura veniturilor şi 

cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze 

justificate. 

 

 Art.13 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1- 

2.1.1.1.2;  2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 

2.1.2.1.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 

2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 

2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.1.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.2.3; 

2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.6; 2.1.3.3.6.1; 2.1.3.3.7;  2.1.4; 
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2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.1.1; 2.1.4.1.1.2;  2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 

22.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9; 3; 3.1 ; 3.1.1 ; 3.1.1.1 ; 

3.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.2 ;  3.1.1.1.2.1 ; 3.1.1.2 ; 3.1.2 ; 

3.1.2.1; 4; 4.1 – 4.357; 5  fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.14 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot 

fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 48 

Bucureşti, 31.03.2011 

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

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi consultate la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea unor atribuŃii Directorului General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

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

autorităŃilor administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinŃă 

extraordinară, astăzi, 31.03.2011; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

delegarea unor atribuŃii Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2;  

 Analizând: 

- Raportul de specialitate comun nr. 19378/29.03.2011 

întocmit de AdministraŃia Domeniului Public Sector 2, DirecŃia 

Management Proiecte, DirecŃia InvestiŃii şi Servicii Publice, 

precum şi Serviciul Fond Funciar Cadastru; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale, precum şi 

Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Bucureşti; 

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

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2; 

- DispoziŃia Primarului Sectorului 2 nr. 1126/2009 privind 

aprobarea inventarierii străzilor aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 2; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 (1) Se deleagă Directorului General al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2 competenŃa de a efectua operaŃiuni 

de înscriere a străzilor din „zona Baicului” Sector 2, prevăzute în 

anexa la prezenta hotărâre în Cartea Funciară specială conform 
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art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Străzile prevăzute în anexa cuprinzând 24 de 

poziŃii se află în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 2. 

(3) Anexa face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al sectorului 2 al Municipiului Bucureşti vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

al Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi 

poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

BOGZIANU FLORIAN  

CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL 

ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr. 49 

Bucureşti, 31.03.2011 
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 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinŃa extraordinară din data de 31.03.2011 cu respectarea 

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

ulterioare. 

 Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate fi consultată la sediul 

primăriei Sectorului 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 433/23.03.2011 al Secretarului 

Sectorului 3; 

- Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10 din O.G. nr. 

35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare şi 

funcționare a consiliilor locale, modificată şi aprobată de Legea 

nr. 673/2002. 

 În baza prevederilor art. 35  din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Ă ȘȘȘȘ T E: 

 

 Art. Unic Se alege în funcția de președinte de ședință d-na 

consilier MARIA MIRELA DINU pe o perioadă de cel mult 3 luni, 
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care va conduce ședințele consiliului şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  22  

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale Sector 3 a Municipiului 

Bucureşti 

 

Având în vedere: 

� Expunerea de motive nr. 1868/25.03.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

� Raportul de specialitate nr. 2087/23.03.2011 al PoliŃiei 

Comunitare a Sectorului 3; 

� Prevederile art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 155/2010 – Legea 

poliŃiei locale; 

� Prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a 

poliŃiei locale; 

� Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, r2, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Raportul de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 
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În temeiul prevederilor 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. l), j) şi alin. 

(4) din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă înfiinŃarea PoliŃiei Locale Sector 3 a 

Municipiului Bucureşti, începând cu data de 01.04.2011, instituŃie 

publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului 

Local Sector 3, prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare Sector 3. 

Art. 2. Sediul PoliŃiei Locale Sector 3 se stabileşte în Bucureşti, 

Str. LucreŃiu Pătrăşcanu nr. 3, Clădirea C13, Sector 3, în baza 

contractului de comodat pentru o perioadă de 5 ani. 

Art. 3. PoliŃia Locală Sector 3 preia patrimoniul PoliŃiei 

Comunitare Sector 3 în conformitate cu prevederile art. 71 şi art. 

72 din HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale.   

Art. 4. Se va numi în funcŃia de Şef al PoliŃiei Locale Sector 3 

domnul Ristea Voicu, până la organizarea concursului de 

ocupare a funcŃiei, în condiŃiile Legii nr. 215/2001, r1, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 188/1999, r2, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Posturile şi personalul PoliŃiei Comunitare Sector 3 vor fi 

preluate de către PoliŃia Locală Sector 3. 

Art. 6. Organigrama, statul de funcŃii, regulamentul de organizare 

şi funcŃionare ale PoliŃiei Locale Sector 3 vor fi aprobate prin 

hotărâre de consiliu local. 
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Art. 7. FinanŃarea cheltuielilor legate de activitatea PoliŃiei Locale 

Sector 3 va fi asigurată din resurse proprii şi subvenŃii de la 

bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 8. PoliŃia Locală Sector 3 va asigura aplicarea tuturor actelor 

normative şi administrative care erau date în competenŃa PoliŃiei 

Comunitare Sector 3.  

Art. 9. Serviciul Organizare Resurse Umane, Serviciul Disciplina 

în ConstrucŃii, DirecŃia Autorizare şi Control, DirecŃia Gospodărie 

Locală, DirecŃia Economică, precum şi DirecŃia EvidenŃa 

Persoanelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

HCLS 3 nr. 101/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare Sector 3, serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică.  

Art. 11. Prezenta intră în vigoare la 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.  23 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren 

solicitată de către FundaŃia ”HOSPICE CASA SPERANłEI” 

pentru imobilele situate în Bucureşti str. FetiŃelor nr.26, 

sector 3 şi Calea Călăraşi, nr. 109, sector 3 pentru anul 2011 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 2336/14.03.2011 întocmit 

de către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale, aprobat de Primarul 

Sectorului 3; 

- cererea şi actele depuse de „HOSPICE CASA 

SPERANłEI” la DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 

înregistrate cu nr. 2336/17.02.2011; 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

 În conformitate cu prevederile art. 285 alin(1), lit c) din 

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 125 alin. (2) lit. e din 

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
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 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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri în 

cuantum de 26,352.74 lei plus accesoriile aferente, calculate 

până la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local, pentru 

imobilele situate în Bucureşti str. FETIłELOR NR. 26, sector 3 şi 

Calea Călăraşi, nr. 109, sector 3 pentru anul 2011. 

Art. 2. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 24 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire 

solicitată de către CĂLIN PAULA pentru imobilul situat 

în Str. Ozana, nr.3, bl. I31, sc.A, et.3, ap.11, sector 3 

Bucureşti 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 2746/14.03.2011 întocmit 

de către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- cererea înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 16330/20.12.2010 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

 În baza prevederilor art. 286 (3) din Codul Fiscal, art. 125 

alin. (2) lit. e din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 

Fiscală, republicată, 

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

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire în 

cuantum de 549.04.lei şi majorări de întârziere în cuantum de 

816.36 lei pentru imobilul situat în Str. Ozana, nr. 3, bl. I31, sc. a, 

et. 3, ap. 11, sector 3 Bucureşti. 

Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  25 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire şi 

impozitului pe teren solicitat de către Moise Sanda pentru 

imobilul situat în str. Str.Vasile Lucaci nr. 40, corp. B, ap. 1, 

sector 3, Bucureşti 

 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 1183/15.03.2011 întocmit 

de către DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

- documentaŃia înregistrată la DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3 cu nr. 13584/29.10.2010; 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

 În baza prevederilor art. 125 alin. 2 lit.e din OG.nr. 92/2003 

privind Codul Procedură Fiscală  

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

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

locală,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata a impozitului pe clădire în 

cuantum de 174 lei plus majorări de întârziere în cuantum de 

62,46 lei şi a impozitului pe teren în cuantum de 11 lei plus 

majorări de întârziere în cuantum de 6,39 lei datorat pentru 

perioada 2009-2010 de către Moise Sanda, proprietara a 

imobilului situat în Bucureşti, Str. Vasile Lucaci nr. 40, corp. B, 

ap. 1, sector 3, Bucureşti. 

Art. 2 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale sector 3 va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  26 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implicării în activităŃile proiectului 

strategic în parteneriat POSDRU ,,Echilibru - o nouă 

abordare a viețțțții familiale cu cea profesională’’şi a 

cheltuielilor legate de implementare 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 1757/21.03.2011 al Biroului 

Proiecte cu FinanŃare InternaŃională; 

� Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013;  

� Ghidul solicitantului pentru Programul OperaŃional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, 

Domeniul Major De IntervenŃie 6.3. „Promovarea 

egalității de șanse pe piața muncii”;  

� Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale; 

� Cererea de finanțare nr. 60002 din data de 17.09.2009, 

depusă de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale aprobată în 28.04.2010; 
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� Contractul de finanțare înregistrat sub nr. E7807 din 

30.09.2010 la Direcția Generală pentru Autoritatea 

de Management pentru Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; 

� Acordul de parteneriat în cadrul proiectului strategic 

,,Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională’’ 

între partenerul său principal – Ministerul Muncii, Familiei și 

Protecției Sociale și ceilalți parteneri Bernard Brunhes 

International Franța, Instituto de Formacion Integral Spania, S.C. 

Global Commercium Development S.R.L.,Consiliul Local al 

Sector 3 București, Primăria Sectorului 6 București, Primăria 

Municipiului Brașov 

Luând în considerare: 

� Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

� Raportul comisiei de administraŃie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃenilor. 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă implicarea Consiliului Local al Sectorului 

3 București în activităŃile proiectului strategic în parteneriat 

POSDRU ,,Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea 
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profesională„ alături de partenerul său principal – Ministerul 

Muncii, Familiei și Protecției Sociale şi ceilalți parteneri Bernard 

Brunhes International Franța, Instituto de Formacion Integral 

Spania, S.C. Global Commercium Development S.R.L., Primăria 

Sectorului 6 București, Primăria Municipiului Brașov. 

 

 Art. 2. (1) Se aprobă finanțarea cheltuielilor eligibile din 

bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru 

implementarea corespunzătoare a proiectului POSDRU 

,,Echilibru- o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională’, 

în cuantum de 1.609.882,62 lei. 

  (2) Suma este rambursabilă prin intermediul 

partenerului principal - Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale. 

 

 Art. 3. Se desemnează Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională ca structură de management a proiectului.  

 

 Art. 4. Se împuterniceşte domnul Liviu NegoiŃă - Primarul 

Sectorului 3 să semneze toate documentele necesare 

implementării și implicării în proiect. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 3, Biroul Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, DirecŃia Economică şi DirecŃia InvestiŃii şi AchiziŃii 

din cadrul Primăriei sectorului 3, vor lua măsurile de aducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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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.   27 

DIN   31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivelor de investiŃii de tipul „Modernizare sistem 

rutier pe străzi din sectorul 3” 

 

Având în vedere, 

- Raportul de specialitate nr. 1861/24.03.2011 al DirecŃiei 

InvestiŃii, AchiziŃii; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

43/28.02.2011; 

- Prevederile art 44 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

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

finanŃe; 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- Raportul comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement. 

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

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

modificările şi completările ulterioare,  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivelor de investiŃii de tipul “Modernizare sistem rutier pe 

străzi din sectorul 3”, conform anexelor nr 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul Sectorului 3, prin compartimentele de 

specialitate, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  28 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico – economice 

aferente Obiectivului de investiŃii  “Lucrare de modernizare a 

parcului Pantelimon” 

 

Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr. 774/23.03.2011 al DirecŃiei 

Parcurilor Sector 3; 

- raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru administrarea domeniului public, 

realizarea lucrărilor publice, agrement. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin 1 şi art.81 alin.2 lit i 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 documentaŃia tehnico-economică aferentă 

obiectivului de investiŃii – lucrări de modernizare în parcul 
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Pantelimon pe cele două componente: modernizare sistematizare 

alei şi zone de agrement şi construire sediul ( birou, vestiare, 

magazie), conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Primarul sectorului 3 şi DirecŃia Parcurilor sector 3 vor lua 

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.   29 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului pe anul 2011 

 

Având în vedere: 

� Raportul de specialitate nr. 1858/24.03.2011 al DirecŃiei 

Economice, privind rectificarea Bugetului Consiliului 

Local Sector 3 pe anul 2011 

� Raportul comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget, FinanŃe  

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

lit. d din Legea nr. 215 / 2001 - republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 2011, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 9 /2011, se 

rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 

4.852,00 mii lei. 
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Art. 2. Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3 se 

stabilesc în sumă de 654.359,87 mii lei, în structură conform 

anexei nr. 11/01 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local 

Sector 3 în sumă de 722.359,87 mii lei cu desfăşurarea pe 

capitolele prevăzute, conform anexelor 11/01 şi 11/05, care fac 

parte din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei sinteză a 

cheltuielilor de investiŃii, din care: credite bugetare în sumă de 

239.438,63 mii lei şi credite de angajament în sumă de 9.363,79 

mii lei, conform anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre.  

Art. 5. Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii se majorează cu 111,70 mii lei, 

devenind 37.049,17 mii lei, conform anexei nr. 11/02 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 

2011, pentru D.I.T.L. sector 3, PoliŃia Comunitară Sector 3 şi 

PoliŃia Locală Sector 3 sunt cele aprobate ca anexă la bugetele 

locale ale instituŃiilor . 

Art. 7. Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
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Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării 

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.   30 

DIN   31/03/2011 
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Municipiul BUCUREŞTI 

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 223/2010 referitoare la 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil cu funcŃiune 

mixtă (hotel, locuinŃe de serviciu, birouri, comerŃ, clinică de 

dezalcoolizare şi dezintoxicare, complex sportiv şi de 

agrement) cu regim de înălŃime P+1E-3E-6E-14E pe Şoseaua 

Gării CăŃelu nr. 7, sector 3 

 

Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr.1862/24.03.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3; 

 Adresa nr. 10764/16.03.2011 a S.C. Fin Drum S.R.L.; 

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; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice; 

 Raportul Comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

 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. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/2010, 

se modifică şi va avea următorul conŃinut: 

 „Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“construire imobil cu funcŃiune mixtă (hotel, locuinŃe de serviciu, 

birouri, comerŃ, clinică de dezalcoolizare şi dezintoxicare, 

complex sportiv şi de agrement) cu regim de înălŃime P+1E-3E-

6E-14E pe Şoseaua Gării CăŃelu nr.7, sector 3, pe un teren în 

suprafaŃă de 8436,00 m.p., proprietate persoane fizice/juridice 

în conformitate cu plan reglementări anexat, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 

nr. 223/2010 rămân neschimbate. 
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Art. 3. Primarul Sectorului 3 şi Departamentul Arhitect Şef vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  31 

DIN  31.03.2011 
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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 

spaŃiu comercial cu regim de înălŃime P+1E 

pe Bulevardul Basarabia nr.250, sector 3 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2067/31.03.2011 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 

“construire imobil cu funcŃiune spaŃiu comercial cu regim de 

înălŃime P+1E” pe Bulevardul Basarabia nr. 250, pe un teren în 

suprafaŃă de 790,614mp parcela 2, proprietate persoane 

fizice/juridice 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.  32 

DIN  31.03.2011 
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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 

locuinŃe cuplate cu regim de înălŃime P+1E+M 

pe Drumul Gura CaliŃei nr. 102-110, lot 12, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2064/31.03.2011 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 

“construire imobil cu funcŃiunea de locuinŃe cuplate cu regim de 

înălŃime P+1E+M” pe Drumul Gura CaliŃei nr. 102-110, lot 12, pe 

un teren în suprafaŃă de 468,47mp, proprietate persoane 

fizice/juridice 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.   33   

DIN 31.03.2011 
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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 

aşezământ social - cămin de bătrâni cu regim de înălŃime 

P+2E pe Strada Gheorghe Petraşcu nr. 57, sector 3 

 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2065/31.03.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3; 

łinând seama de prevederile : 

 Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

construcŃii, republicată cu Legea nr. 50/1991(r2) privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii din data de 

13.10.2004; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

prin HCGMB nr. 269/21/12/2000 şi prelungit prin HCGMB nr. 

324/17/11/2010; 

 Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de 

Urbanism; 
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 Raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

republicată.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu 

“construire imobil cu funcŃiunea de aşezământ social- cămin de 

bătrâni cu regim de înălŃime P+2E” pe Strada Pictor Gheorghe 

Petraşcu nr. 57, pe un teren în suprafaŃă de 1000,00mp, domeniu 

privat al municipiului Bucureşti aflat în folosinŃă gratuită a 

Arhiepiscopiei Bucureştilor conform HCGMB nr. 85/2004 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. 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 3 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

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

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 

4, sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR. 34 

DIN  31.03. 2011 



316 
 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

locuinŃa cu regim de înălŃime P+1E, P+2E 

pe Strada Vitioara nr. 121, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2066/31.03.2011 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; 

 Raportull 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 

“construire imobil cu funcŃiunea de locuinŃa cu regim de înălŃime 

P+1E, P+2E” pe Strada Vitioara nr. 121, pe un teren în suprafaŃă 

de 933,33 mp, proprietate persoane fizice/juridice 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.  35 

DIN  31.03.2011 
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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 

locuinŃă cu regim de înălŃime P+1E-2E 

pe Strada Fruntaş Constantin Tudor nr. 14A, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2068/31.03.2011 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 

“construire imobil cu funcŃiunea de locuinŃa cu regim de înălŃime 

P+1E-2E” pe Strada Fruntaş Constantin Tudor nr.14A, pe un 

teren în suprafaŃă de 500,00mp, proprietate persoane 

fizice/juridice în conformitate cu plan reglementări anexat, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidenŃele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 

documentaŃia specifică prevăzută în norme. 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie de urbanism are valabilitate 

2 ani de la data aducerii la cunoştinŃă publică. 

 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.   36 

DIN  31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Â R E A, 

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism -PUD 

 

 Având în vedere: 

 -Raportul de specialitate nr. 2019/30.03.2011 al Arhitectului 

Şef al Sectorului 3 prin care se propune aprobarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism –PUD; 

 łinând seama de prevederile: 

 Art. 57 şi art. 61 din Legea nr. 350/2001, privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art. 2 din Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea  planurilor de urbanism- PUD; 

 Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat 

prin HCGMB nr. 268/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 

314/17.11.2010; 
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 Avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

fond locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1- Se aprobă Regulamentul Local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, conform 

Anexei 1, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

Art. 2- Primarul Sectorului 3 şi Departamentul Arhitect Şef, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

Art. 3-Prezenta hotărâre intra în vigoare începând cu data afişări 

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

Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

MARIA MIRELA DINU 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  37 

DIN  31.03.2011 
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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 

parcaj suprateran cu regim de înălŃime P+5-6E retras 

pe Strada Sfânta Vineri nr. 38-44, sector 3 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 2063/31.03.2011 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; 

 Avizul 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 

“construire imobil cu funcŃiunea de parcaj suprateran cu regim de 

înălŃime P+5E-6Eretras” pe Strada Sfânta Vineri nr. 38-44, pe un 

teren în suprafaŃă de 2999,00mp, domeniu privat al Municipiului 

Bucureşti administrat de Primăria 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. 
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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. 38 

DIN 31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

37/31.07.2008 privind reglementarea activităŃii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor staŃionate 

neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, 

spaŃii verzi etc.) din Sectorul 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere: 

 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- Referatul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală Sector 4 

nr. 1966/15.03.2011; 

- Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Locale; 

- Protocolul de colaborare dintre Primăria Sector 4 şi Brigada 

Rutieră a Municipiului Bucureşti; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 195/2002, republicată, actualizată 

privind circulaŃia pe drumurile publice; 

- Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 
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71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Prevederile art. 45 alin. 1 şi ale art. 81 alin. 2 lit. j) şi l) şi alin. 4 

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

modificată şi completată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, se elimină din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 

37/31.07.2008 sintagma „constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică”.  

 Art. 2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, se modifică următoarele articole din Anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 37/31.07.2008, care vor 

avea următorul conŃinut:  
 

 Art. 2 se modifică după cum urmează: 

 Art. 2 Constatarea opririi şi staŃionării neregulamentare pe 

domeniul public (carosabil, trotuare, spaŃii verzi, etc.) din Sectorul 

4 al Municipiului Bucureşti a vehiculelor, se efectuează de către 

Brigada Rutieră sau PoliŃia Locală Sector 4, conform 

competenŃelor stabilite prin lege. 
 
 Art. 4 se modifică după cum urmează: 

Art. 4. OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor se execută numai de către operatorul care a obŃinut 

atribuirea contractului de achiziŃie publică. Aceste operaŃiuni se 

pot realiza numai pe baza DispoziŃiei scrise de ridicare întocmită 
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de către agentul constatator din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti, 

conform O.U.G. nr. 195/2002, sau a poliŃistului local din cadrul 

PoliŃiei Locale Sector 4, în conformitate cu prevederile art. 7, 

litera h din Legea nr. 155/2010 a poliŃiei locale, potrivit căruia 

“constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni pentru încălcarea 

normelor legale privind oprirea, staŃionarea, parcarea 

autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune 

măsuri de ridicare a autovehiculelor staŃionate neregulamentar. 

Agentul constatator asistă pe toată perioada derulării 

operaŃiunilor de ridicare a vehiculelor de către operatorul 

autorizat”.  
 
 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 4 nr. 37/31.07.2008 rămân neschimbate. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

PoliŃia Locală Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 44/31.03.2011 
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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 constituirea Comisiei locale de ordine publică 

a Sectorului 4 Bucureşti. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere: 

 

- IniŃiativa Primarului Sectorului 4 exprimată prin Expunerea de 

motive, care cuprinde justificarea în drept şi în fapt a prezentului 

proiect de hotărâre; 

- Referatul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală Sector 4 

nr. 1967/15.03.2011, care propune aprobarea prezentei hotărâri; 

- Prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 a PoliŃiei 

Locale; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 

4; 

- Prevederile art. 45 alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 81 alin. (2) lit. ”j” 

şi „l” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine 

publică a Sectorului 4, Bucureşti, organism cu rol consultativ în 

probleme de ordine publică şi organizarea şi urmărirea activităŃii 

PoliŃiei Locale a Sectorului 4 Bucureşti, în conformitate cu 

prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliŃiei locale, în 

următoarea componenŃă:  

 

1. Popescu Cristian Victor Piedone - Primar - Preşedintele 

Comisiei. 

2. Corneliu Gabriel LevenŃiu -Şeful PoliŃiei Sector 4. 

3. Marin Avram –  Directorul General al PoliŃiei Locale Sector 4. 

4. Radu Dragomirescu – Secretarul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti. 

5. Andrei Petrescu    - consilier local.  

6. GheorghiŃă Diaconu    - consilier local. 

7. Ovidiu Zară     - consilier local.  

 

  Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4, 

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

hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii 

Consiliului Local Sector 4 nr. 96/29.10.2009. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi 

PoliŃia Locală Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obŃinut 

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma 

susŃinerii examenului de atestare din luna martie 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./1060/ 23.03.2011 al DirecŃiei 

RelaŃii cu Comunitatea Locală – Compartimentul RelaŃii cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 230/2007 - 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari, în conformitate cu H.G. nr. 1588/2007 - pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 

215 / 2001 - privind administraŃia publică locală, republicată; 
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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: 19.03.2011, 

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 perioada nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul 

României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage 

de către autoritatea administraŃiei publice locale care l-a eliberat, 

dacă nu mai sunt îndeplinite condiŃiile pentru exercitarea acestei 

activitat. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu DirecŃia RelaŃii 

cu Comunitatea Locală prin Compartimentul RelaŃii cu AsociaŃiile 

de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenŃelor. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 Contrasemnat pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 46/31.03.2011 
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                 Anexă 

la HCLS4 nr. 46/31.03.2011 

L I S T A 

Persoanelor  care au obŃinut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susŃinerii examenului din 19.03.2011 

Nr. Nume Seria Certificat 

Crt. Prenume Atest. Nr. Data 

1 BANU ILIE 36 0.720 19.03.2011 

2 BAZAC MIRELA-PETRUłA 36 0.721 19.03.2011 

3 BĂLTEANU LINDA ALINA 36 0.722 19.03.2011 

4 BOBOC ALEXANDRINA 36 0.723 19.03.2011 

5 BORŞAN ELENA 36 0.724 19.03.2011 

6 BRATU FLORIN 36 0.725 19.03.2011 

7 BRICEAG NICOLAE LUCIAN 36 0.726 19.03.2011 

8 CANA MELANIA 36 0.727 19.03.2011 
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9 CAZACU ELENA 36 0.728 19.03.2011 

10 COMAN MARIUS 36 0.729 19.03.2011 

11 CRISTEA TEODOR 36 0.730 19.03.2011 

12 CUCOŞ MARIA 36 0.731 19.03.2011 

13 DAN ELVIRA 36 0.732 19.03.2011 

14 EFTIMIE LAURA 36 0.733 19.03.2011 

15 GHEORGHE DORU ADRIAN 36 0.734 19.03.2011 

16 ISCRU VASILICA 36 0.735 19.03.2011 

17 IVAN ALEXANDRU 36 0.736 19.03.2011 

18 MARIN TEODOR 36 0.737 19.03.2011 

19 MIHĂILESCU CLAUDIU 36 0.738 19.03.2011 

20 MIHĂILESCU DUMITRU 36 0.739 19.03.2011 

21 NICOLAE MARIN 36 0.740 19.03.2011 

22 STĂNICĂ NICOLAE 36 0.741 19.03.2011 

23 STÎNĂ MARIAN-JEAN 36 0.742 19.03.2011 

24 TOMA GABRIEL 36 0.743 19.03.2011 



338 
 

25 VLĂSCEANU GHEORGHE 36 0.744 19.03.2011 

26 VOINEA FLOREA 36 0.745 19.03.2011 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. 401 – 335.92.30 Fax. 401 – 337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea d-ului BĂLAN Cătălin Ioan în funcŃia de 

consilier juridic din cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 

79/31.08.2005 privind înfiinŃarea aparatului permanent al 

Consiliului Local Sector 4, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 Nr. 107/27.10.2005; 

 Analizând Referatul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane Nr. P.7/583/24.03.2011; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 791 din Legea Nr. 

673/2002 privind aprobarea O.U.G. Nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

locale ; 

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

Legea Nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Cu data de 04.04.2011, d-ul BĂLAN Cătălin Ioan se 

numeşte în funcŃia de Consilier juridic din cadrul aparatului 

permanent de lucru al Consiliului Local Sector 4. 

 Art. 2 Primarul sectorului 4 va emite dispoziŃie privind 

salarizarea d-ului BĂLAN Cătălin Ioan şi va încheia contractul 

individual de muncă cu acesta. 

 Art. 3 Primarul şi Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate împreună cu d-ul BĂLAN Cătălin 

Ioan, 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 31.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 47/31.03.2011 
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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 Completarea Statului de FuncŃii al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 aprobat prin  

HCLS4 nr. 4/31.01.2011 

 

 łinând seama de Referatul de Specialitate Nr. 94 / 

21.03.2011, întocmit de DirecŃia Resurse Umane – Serviciul 

Gestionarea FuncŃiilor Publice precum şi de Expunerea de motive 

a Primarului Sectorului 4; 

 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Cu data prezentei se aprobă completarea statului de 

funcŃii al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în 

conformitate cu anexa 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2 AtribuŃiile personalului din cadrul Compartimentului 

Consilieri Primar vor fi stabilite prin dispoziŃie a Primarului 

sectorului 4, iar funcŃia aferentă acestora este de Inspector de 

specialitate IA. 

 Art. 3. Încadrarea şi salarizarea personalului din cadrul 

Compartimentului Consilieri Primar se va face prin dispoziŃie a 

Primarului sectorului 4, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 Art. 4 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 

şi Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/31.03.2011 
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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 cofinanŃării proiectelor “Investim în elevul de 

azi - angajatul model de mâine! - Colegiul NaŃional 

"Gheorghe Şincai" şi  “ACCES – ActivităŃi de Consolidare a 

CompetenŃelor Elevilor pentru Succes pe piaŃa muncii” 

Grupul Şcolar Industrial Dacia din Sectorul 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al AdministraŃiei Şcolilor, 

Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4; 

 Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4; 

 În conformitate cu: 

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de 

eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial „Dezvoltarea 

Resurselor Umane”; 
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- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul 

instituŃional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 

structurale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - condiŃii generale - Proiecte de grant şi 

proiecte strategice - Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 

- Ghidul solicitantului - condiŃii specifice - Axa 2 "Corelarea 

învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii". Domeniul Major 

de IntervenŃie 2.1 „TranziŃia de la şcoala la viaŃă activă”; 

Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 

 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, 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 4, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă cofinanŃarea proiectelor “Investim în 

elevul de azi - angajatul model de mâine!” iniŃiat de S.C. STEF 

MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. în parteneriat cu Colegiul 

NaŃional "Gheorghe Şincai" - partener 1 şi Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti - partener 2 şi “ACCES – ActivităŃi de 

Consolidare a CompetenŃelor Elevilor pentru Succes pe piaŃa 

muncii” iniŃiat de S.C. STEF MANAGEMENT CONSULTING 

S.R.L în parteneriat cu Grupul Şcolar Industrial „DACIA” - 

partener 1 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - 

partener 2. 

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuŃia proprie ce revine 

Colegiului NaŃional "Gheorghe Şincai" - Sector 4 din costurile 

eligibile aferente proiectului “Investim în elevul de azi - 

angajatul model de mâine!” şi având un cuantum total de 5% 

din valoarea totală eligibilă a finanŃării necesare, respectiv un 

buget total eligibil de 589.439 lei fără TVA şi o contribuŃie proprie 

de 29.471,95 lei fără TVA . 

(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului 

“Investim în elevul de azi - angajatul model de mâine!” ce 

revin Colegiului NaŃional "Gheorghe Şincai", sector 4 – de 

36.408 lei ce reprezinta TVA-ul (cheltuieli ce vor fi rambursate 

ulterior), inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 

4 a tuturor cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul 

implementării proiectului.  



346 
 

(3) Se aprobă contribuŃia proprie ce revine Grupului 

Şcolar Industrial „DACIA” - Sector 4 din costurile eligibile 

aferente proiectului “ACCES – ActivităŃi de Consolidare a 

CompetenŃelor Elevilor pentru Succes pe piaŃa muncii” şi 

având un cuantum total de 5% din valoarea totală eligibilă a 

finanŃării necesare, respectiv un buget total eligibil de 741.621,15 

lei fără TVA şi o contribuŃie proprie de 37.081,06 lei fără TVA . 

(4) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului 

“ACCES – ActivităŃi de Consolidare a CompetenŃelor Elevilor 

pentru Succes pe piaŃa muncii” ce revin Grupului Şcolar 

Industrial „DACIA”, sector 4 – de 76.447,5 lei ce reprezinta 

TVA-ul (cheltuieli ce vor fi rambursate ulterior), inclusiv 

suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a tuturor 

cheltuielilor neprevăzute aparute pe parcursul implementării 

proiectului.  

 Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare implementării optime a proiectelor 

în condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale prin bugetul de venituri şi cheltuieli al 

AdministraŃiei Şcolilor, Liceelor şi GrădiniŃelor Sector 4. 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 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 împuternicesc directorul Colegiului NaŃional 

"Gheorghe Şincai" si al Grupului Şcolar Industrial DACIA din 

Sectorul 4 pentru semnarea DeclaraŃiei de conformitate si 

angajament, precum şi a documentelor ce se anexează la 

Cererea de FinanŃare, în conformitate cu prevederile legale in 

domeniu. 

 Art. 6. Se împuternicesc directorul Colegiului NaŃional 

"Gheorghe Şincai" şi al Grupului Şcolar Industrial Dacia din 

Sectorul 4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 până la 

finalizarea implementării proiectului. 

 Art. 7. Colegiul NaŃional "Gheorghe Şincai" şi Grupul 

Şcolar Industrial Dacia din Sectorul 4 şi echipele proprii de 

proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 31.03.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

  

 Contrasemnat pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 4 

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 49/31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-duI George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.9230 Fax. 401-337.33.10 

 

H O T Ă 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 / 32 / 23.03.2011 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; 

 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 atat la partea de venituri căt şi la partea de cheltuieli, 

astfel: 
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 • Bugetul local în sumă de 495 093 mii lei, conform anexei 

nr. 1, 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru 

activităŃile finanŃate parŃial din venituri proprii - cap. 65.10 - 

ÎnvăŃământ în valoare de 17 621,56 mii lei, conform anexelor 

2.1.1.1;  2.1.1.1.1;  2.1.1.1.2   2.1.1.2;  2.1.1.2.1; 2.1.1.3. 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, 

la valoarea de 495 093,00 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 61.02 - Ordine publică şi 

siguranŃa naŃională; 

- Anexa 1.5- capitol bugetar 65.02 - ÎnvăŃământ; 

- Anexa 1.6- capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi 

religie; 

- Anexa 1.7- capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi 

asistenŃă socială; 

- Anexa 1.8- capitol bugetar 70.02 - LocuinŃe servicii şi 

Dezvoltare Publică; 
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- Anexa 1.9- capitol bugetar 84.02 - Transporturi, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 

1.2.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art. 5. Se aprobă bugetul A.S.L.G. cap 51.02.01.031, 

conform anexei 1.2.1.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 
 Art. 6. Se aprobă bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 

51.02.01.03P conform anexei 1.2.1.3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre ; 

 
 Art. 7. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform 

anexei 1.3.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art. 8. Se aprobă bugetul PoliŃiei Locale Sector 4, 

subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.4.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art. 9. Se aprobă bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - 

derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 

1.5, din care: 
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• Anexa nr. 1.5.1.1 - cap 65.02.03.01 ASLG 1 

• Anexa nr. 1.5.1.2 - cap 65.02.03.02 ASLG 2 

• Anexa nr. 1.5.2.1 - cap 65.02.03 US 1 UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.5.2.2 - cap 65.02.03 US 2 UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.5.3.1 - cap 65.02.04.02 ASLG 2 

• Anexa nr. 1.5.4.1 - cap 65.02.04 US 2 UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.5.5.1 - cap 65.02.07.04 ASLG 

• Anexa nr. 1.5.5.2 - cap 65.02.07.04 US 

 

 Art 10. Se aprobă bugetul Centrului Cultural pentru 

UNESCO „Nicolae Bălcescu", capitolul 67.02.03.30, conform 

anexei: 1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art 11. Se aprobă bugetul Sector 4, subcapitolul 

67.02.05.03P ÎntreŃinere grădini publice, conform anexei: 1.6.2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art. 12. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului - Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 

1, subcapitolul 68.02.041, conform anexei: 1.7.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 13. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, conform 

anexelor: 1.7.2; 1.7.2.1; 1.7.2.2; 1.7.3; 1.7.3.1; 1.7.3.2; care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 14. Se aprobă bugetul D.G.A.S.P.C. - CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.7.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art 15. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 70.02.03.30 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei: 1.8,1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art. 16. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 70.02.05.01 

Alimentare cu apă, conform anexei: 1.8,2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art 17. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 70.02.06 

Iluminat public şi electrificări rurale, conform anexelor: 1.8.3, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art. 18. Se aprobă bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 

Străzi, conform anexei: 1.9.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 
 Art. 19. 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. 3. Lista de investiŃii a Sectorului 4 în valoare de 

73.661,88 mii lei; 
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- anexa nr. 4 Lista de InvestiŃii a D.G.A.S.P.C. Sector 4 în 

valoare de 8 775,00 mii lei; 

- anexa nr. 5, 5.1; - Lista de InvestiŃii, cu finanŃare din 

buget local al A.S.L.G., în valoare de 17.312,28 mii lei 

- anexa nr. 6 GrădiniŃa nr. 262 -113,97 mii lei; 

- anexa nr. 7 PoliŃia Locală Sector 4 - 1 463,00 mii lei 

 

 Art. 20. 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 31.03.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 

 

Contrasemnat pentru legalitate 

                                  Secretarul Sectorului 4 

                                        Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr. 50/31.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului AdministraŃie 

Publică Locală; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege doamna consilier Ioana Mihaela Neacşu în 

funcŃia de preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la 

data de 30.06.2011.  
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 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 

6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 37 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 

2010  

ca sursă de finanŃare a cheltuielilor secŃiunii de dezvoltare în 

anul 2011 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

- Raportul de specialitate comun al DirecŃiei Economice şi al 

DirecŃiei InvestiŃii; 

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 

6; 

- Prevederile alin. (1) art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 4.19 capitolul IV din Ordinul nr. 2839/2010 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciŃiului bugetar al anului 2010; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



360 
 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 6.216,00 mii lei 

reprezentând excedentul bugetului local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar 

din anul 2010, pentru finanŃarea unor cheltuieli din cadrul secŃiunii 

de dezvoltare în anul 2011, conform Anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 38 

Data: 24.03.2011 
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ANEXĂ 

         la H.C.L.S.6 nr. 38/24.03.2011 

 

Capitolul 68.02 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului 

       

Titlul 70 Active nefinanciare  

- Modernizare sediu din str. Orhideelor nr. 2d                             1.500,00 mii lei 

- AchiziŃie sediu str. Cernişoara nr. 88                                      3.500,00 mii lei 

 

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie  

Titlul 70 Active nefinanciare  

 - Expertiză tehnică clădire cinematograf Favorit                           20,00 mii lei 

- Studiu geotehnic sala multifuncŃională Favorit 20,00 mii lei 

 - DocumentaŃie tehnico-economică sala 

multifuncŃională Favorit 

80,00 mii lei 

 

 

Capitolul 84.02 Transporturi  

Titlul 70 Active nefinanciare  

 - Reabilitare sistem rutier Aleea BăiuŃ (inclusiv 

ConsultanŃă)     

1.096,00 mii lei 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector 6; 

 łinând seama de: 

- prevederile art. 8 alin. (4) şi cele ale art. 28 alin. (2) şi (4) 

ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat;    

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 

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,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă criteriile privind limitele minime şi maxime 

ale veniturilor potenŃiale provenite din valorificarea bunurilor ce 

depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 

necesitate pentru nevoile unei familii, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă lista cu situaŃiile considerate deosebite 

pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă, conform Anexei nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

abrogă H.C.L.S. 6 nr. 356/ 25.10.2006 privind stabilirea unor 

măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată 

prin Legea nr. 115/2006 şi H.G.R. nr. 1010/2006 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 39 

Data: 24.03.2011 
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  ANEXA NR. 1 

                                                     la H.C.L. S. 6 nr. 39/24.03.2011 

 

CRITERII 

privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenŃiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 

categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru 

nevoile unei familii 

 

BUNURI MOBILE 

NECESARE ÎNTR-O 

GOSPODĂRIE*: 

LIMITE 

MINIME/buc 

-lei- 

LIMITE 

MAXIME/buc 

-lei- 

SUMA 

HOTĂRÂTĂ 

de C.L.S 6 

1. maşină de gătit  460 820 640 

2. frigider 560 1568 1064 

3. combină frigorifică 899 2000 1450 

4. congelator 595 920 758 

5. maşină de spălat 

automată 

849 1650 1250 

6. televizor color 279 2000 1140 

7. video (DVD player) 240 1650 945 

8. calculator personal 1400 3577 2488 

*  Bunurile mobile menŃionate mai sus, trebuie să fie în stare de 

funcŃionare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele 

minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorii din tabel. 
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VENITURILE POTENłIALE 

PROVENITE DIN VÂNZAREA 

TERENURILOR ŞI DIN 

VALORIFICAREA 

CULTURILOR AGRICOLE: 

LIMITE 

MINIME/ha 

-lei- 

LIMITE 

MAXIME/ha 

-lei- 

SUMA 

HOTĂRÂTĂ 

de C.L.S 6 

1. terenuri arabile 600* 28000* 14300 

2. teren intravilan 2000* 220000* 111000 

3. teren intravilan municipiul 

Bucureşti 

2300000*  

4. teren forestier 2500* 10000* 6250 

5. păşuni 500* 27000* 13750 

6. fâneŃe 500* 27000* 13750 

7. vii nobile 15000* 50000* 32500 

8. culturi agricole : - UM- venit 

net/ha/an 

• Grâu 

• Porumb 

• Fasole 

• Orz 

• Floarea soarelui 

• Cartofi 

• Pepeni 

• Sfeclă 

• Vie-struguri de masă 

 

 

90** 

90** 

90** 

95** 

92.4** 

700** 

400** 

150** 

400** 

 

 

169** 

126** 

145,6** 

203,6** 

110** 

5000** 

4000** 

334** 

800** 

 

 

 130 

108 

118 

150 

101 

2850 

2200 

242 

600 
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• Struguri de vin 

• Tutun 

• Soia 

200** 

90** 

90** 

400** 

1200** 

160** 

300 

645 

125 

 9.  livezi 500** 700** 600 

10. legume 500** 1500** 1000 

* preŃul de vânzare în lei a unui hectar 

** venitul net în lei/ha 

CATEGORII DE ANIMALE: LIMITE 

MINIME/buc 

-lei- 

LIMITE 

MAXIME/buc 

-lei- 

SUMA 

HOTĂRÂTĂ 

de C.L.S 6 

1. bovine 1000* 4000* 2500 

2. porcine 300* 1000* 650 

3. ovine/caprine 80* 200* 140 

4. cabaline 400* 3000* 1700 

5. păsări 25* 30* 28 

6. familii de albine 100* 200* 150 

7. iepuri de casă 30* 50* 40 

*preŃul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, 

a unei familii de albine 
 

NOTĂ: 

PreŃurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor 

calculate ca diferenŃă între bunurile cuprinse în Anexa nr. 5 şi bunurile 

cuprinse în Anexa nr. 4 la normele metodologice. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ, 

Danil Tulugea 
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            ANEXA NR. 2 

                               la H.C.L.S. 6 nr. 39/24.03.2011 

 

L I S T A 

cu situaŃiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor 

de urgenŃă 

 

- ajutoare de urgenŃă, în sumă de 1000 lei, familiilor şi 

persoanelor care se află în situaŃii de necesitate, cauzate de 

calamităŃi naturale, incendii, accidente; 

 

- suportarea unei părŃi din cheltuielile cu înmormântarea 

persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, în sumă 

de 500 lei; 

 

- acordarea de ajutoare de urgenŃă, în sumă de 500 lei, în 

cazul decesului persoanelor care nu au avut calitatea de 

asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 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. 205/09.12.2010 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile articolului 4 alineatul (2) din H.G. nr. 1434/2004 

privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcŃionare a serviciilor de prevenire a separării 

copilului de familia sa, precum şi a celor de protecŃie specială a 

copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările ulterioare; 

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

- Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   

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

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale 

art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 40 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

al DirecŃiei Locale de  EvidenŃă a Persoanelor Sector 6 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Locale de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 łinând cont de prevederile O.U.G. nr. 84/2001 privind 

Organizarea şi FuncŃionarea Serviciilor Publice Comunitare 

Locale de EvidenŃă a Persoanelor, aprobată şi modificată prin 

Legea nr. 372/2002 şi H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea 

Normelor Metodologice de dimensionare a numărului de funcŃii 

din aparatul Serviciilor Publice Comunitare de EvidenŃă a 

Persoanelor, constituirea Patrimoniului, a managementului 

resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin H.G. nr. 

108/2005 şi ORD. M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea 

metodologiei privind organizarea şi funcŃionarea ghişeului unic, în 

cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor; 

 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

FuncŃionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare şi 
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cu Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând avizul DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 

6 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) DirecŃia Locală de EvidenŃă a Persoanelor Sector 

6 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

Nr.: 41 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Analizând Raportul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef prin care se propune aprobarea Regulamentului local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6 şi avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare a Teritoriului Sector 6; 

 łinând cont de prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Ordinul nr. 

2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 republicată, 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) 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 Regulamentul  local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

de amenajare a teritoriului, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 42 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea parŃială sau integrală a cheltuielilor aferente 

lucrărilor de intervenŃie corespunzătoare cotei de 20% ce revine 

AsociaŃiilor de Proprietari şi stabilirea 

 măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării 

acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform 

O.U.G. nr. 18/2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 Bucureşti;  

 łinând seama de Raportul de specialitate comun întocmit 

de DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Economică şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Având în vedere: 

 Prevederile art. 4 - 6 coroborate cu prevederile art. 14 din 

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

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul comun al Ministerului FinanŃelor Publice, 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor nr. 540/163/23/2009 pentru aprobarea 
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Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 136 - 171 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 łinând cont de prevederile: 

- H.C.L.S. 6 nr. 2/2010 privind aprobarea de către Consiliul Local 

al Sectorului 6 Bucureşti a unui împrumut extern de la Banca 

Europeană de InvestiŃii în vederea asigurării finanŃării programului 

multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 de blocuri de 

locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

- Contractul de împrumut extern semnat cu Banca Europeană de 

InvestiŃii nr. 55/17.12.2010 privind finanŃarea Programului 

multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 de blocuri de 

locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

- H.C.L.S. 6 nr. 53/2009 pentru aprobarea programului multianual 

de investiŃii privind reabilitarea termică a 300 de blocuri de 

locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 2011 şi 

2012, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă preluarea parŃială sau integrală a 

cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenŃie corespunzătoare 

cotei de 20% ce revine asociaŃiilor de proprietari din cadrul 

Programului privind creşterea eficienŃei energetice a blocurilor, în 

conformitate cu prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 18/2009. 

 Art. 2. Sumele necesare preluării parŃiale sau integrale a 

cheltuielilor aferente cotei de 20% ce revine asociaŃiei de 

proprietari vor fi asigurate integral din creditul de investiŃii acordat 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti de către Banca Europeană 

de InvestiŃii pentru programul multianual de reabilitare termică a 

blocurilor. 

 Art. 3. Sumele preluate de către Sectorul 6 al municipiului 

Bucureşti, parŃial sau integral, în limita cotei de 20% vor fi 

rambursate de către asociaŃiile de proprietari în maxim 2 ani de la 

încheierea procesului verbal de terminare a lucrărilor, în tranşe 

egale anuale. 

 Art. 4. AsociaŃiile de proprietari au dreptul de a plăti înainte 

de scadenŃa finală, integral sau parŃial, sumele datorate 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti fără plata unor penalităŃi. 

 Art. 5. (1) Se mandatează Serviciul Public pentru FinanŃe 

Publice Locale Sector 6 pentru încasarea, urmărirea şi 

executarea silită a creanŃelor rezultate din contractele de mandat 

încheiate cu asociaŃiile de proprietari. 
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 (2) Termenul de plată al fiecărei tranşe va fi până la 31 

decembrie a anului pentru care se datorează suma. 

 (3) După împlinirea acestui termen, în cazul neplăŃii 

sumelor datorate de asociaŃia de proprietari, Serviciul Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6 va calcula şi percepe 

majorări de întârziere de 2 % pe lună pentru fiecare lună de 

întârziere.  

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, 

DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

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, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 43 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării de către Sectorul 6 al municipiului 

Bucureşti a finanŃării unei părŃi din cheltuielile aferente lucrărilor 

de intervenŃie la blocurile de locuinŃe 

 de pe raza administrativă a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate comun întocmit 

de DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia Economică; 

 Având în vedere: 

 Prevederile art. 4 - 6, coroborate cu prevederile art. 18 din 

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

creşterea performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul comun al Ministerului FinanŃelor Publice, 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor nr. 540/163/23/2009 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanŃei energetice 

a blocurilor de locuinŃe;  
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 Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile: 

- H.C.L.S. 6 nr. 2/2010 privind aprobarea de către Consiliul Local 

al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca 

Europeană de InvestiŃii în vederea asigurării finanŃării programului 

multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 de blocuri de 

locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

- Contractul de împrumut extern semnat cu Banca Europeană de 

InvestiŃii nr. 55/17.12.2010 privind finanŃarea Programului 

multianual de investiŃii de reabilitare termică a 300 de blocuri de 

locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

- H.C.L.S. 6 nr. 53/2009 pentru aprobarea programului multianual 

de investiŃii privind reabilitarea termică a 300 de blocuri de 

locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 2011 şi 

2012, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă preluarea parŃială sau integrală de către 

Sectorul 6 al municipiului Bucureşti a finanŃării cheltuielilor 

aferente lucrărilor de intervenŃie, ce revin Ministerului Dezvoltării 



382 
 

Regionale şi Turismului, pentru programul multianual de investiŃii 

de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 al 

municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. FinanŃarea intervenŃiilor menŃionate la Art. 1 se va 

efectua după prevederea în bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a fondurilor cu această destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

InvestiŃii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 44 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea garantării şi contractării unor împrumuturi 

interne/externe în valoare 

 totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor 

fi realizate de către AdministraŃia PieŃelor Sector 6 în vederea 

finalizării investiŃiilor pentru modernizarea sau reamenajarea 

pieŃelor Drumul Taberei, Valea IalomiŃei şi Chilia Veche   

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Sectorului 6 al Muncipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 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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precum şi prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către 

Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiŃii; 

 Constatând necesitatea asigurării resurselor financiare 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local 

„Reamenajare PiaŃa Drumul Taberei”, „Modernizare PiaŃa Chilia 

Veche” şi „Reamenajare PiaŃa Valea IalomiŃei”, ale căror 

documentaŃii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 207/09.12.2010, Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 166/30.09.2010, respectiv 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 124/17.06.2010; 

 În temeiul prevederilor ale art. 45 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 

81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Sectorului 6 a unor împrumuturi interne/externe în valoare totală 

maximă de 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro), cu o 

perioadă de valabilitate de maxim 20 ani, o perioadă de graŃie ce 

include şi perioada de utilizare a creditului de maxim 36 de luni, 

pentru realizarea investiŃiilor publice de interes local de 

modernizare sau reamenajare după cum urmează: 
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- valoare maximă de 9.000.000 lei pentru „Reamenajare 

PiaŃa Valea IalomiŃei”; 

- valoare maximă de 7.000.000 lei pentru „Modernizare PiaŃa 

Chilia Veche”; 

- valoare maximă de 4.000.000 lei pentru „Reamenajare 

PiaŃa Drumul Taberei”. 

 Art. 2: Se aprobă contractarea de către AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6 a împrumuturilor prevăzute la Art. 1. 

 Art. 3. Se mandatează doamna Elena-Gabriela Leafu, în 

calitate de Director al AdministraŃiei PieŃelor Sector 6, să 

negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6 Contractul/Contractele de Împrumut 

Intern/Extern pentru obiectivele de investiŃii menŃionate mai sus la 

Articolul 2, precum şi orice alte modificări şi completări convenite 

de către părŃile contractante şi orice alte acte, documente, 

notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în 

legatură cu încheierea şi punerea în executare a 

Contractului/Contractelor de Împrumut Intern/Extern. 

 Art. 4. Plata principalului, dobânzilor, comisioanelor şi a 

altor cheltuieli ocazionate cu contractarea finanŃării rambursabile 

menŃionate mai sus la Articolul 1 se asigură integral din bugetul 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6. 

 Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 
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a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale 

acesteia; 

b) valoarea finanŃării rambursabile contractate de 

AdministraŃia PieŃelor Sector 6 şi garantate de Consiliul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în valuta 

de contract; 

c) gradul de îndatorare a Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de garanŃie 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. 6. (1) Garantarea împrumuturilor menŃionate la 

Articolul 1 se va face din veniturile proprii ale bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu 

care Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti va garanta anual, va fi 

egal cu obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a 

comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului 

respectiv. 
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 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii 

sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din 

bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei 

publice locale. 

 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti să semneze în numele şi pentru Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti acordul de garantare a împrumutului şi 

toate documentele necesare obŃinerii autorizării şi derulării 

finanŃării prin creditare bancară. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 Bucureşti, Directorul 

AdministraŃiei PieŃelor Sector 6 şi DirecŃia Economică 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, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 45 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea şi aprobarea obiectivelor şi bunurilor din Sectorul 

6 pentru care va fi asigurată pază gratuită de către DirecŃia 

Generală 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; 

 Văzând prevederile art. 6  lit. h) din Legea poliŃiei locale nr. 

155/2010, ale art. 29 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei 

locale, H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinŃarea DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Locală Sector 6; 

 Adresa Primăriei Sector 6 – Serviciul Administrativ, 

înregistrată la DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6 sub nr. 

A1314/15.02.2011; 

 Adresa Primăriei Sector 6 – Serviciul Birou Unic, 

înregistrată la DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6 sub nr. 

A1315/15.02.2011; 
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 Adresa DirecŃiei Locale de EvidenŃă a Persoanelor Sector 

6, înregistrată la DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6 sub 

nr. A1444/21.02.2011; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se stabilesc şi se aprobă obiectivele şi bunurile din 

Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza, cu titlu gratuit, de 

către DirecŃia Generală de PoliŃie Locală Sector 6, după cum 

urmează: 

- Primăria Sector 6 cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149 

Sector 6 Bucureşti; 

- Serviciul Birou Unic Sector 6 cu sediul în Calea Plevnei 

nr. 147-149 Sector 6 Bucureşti; 

- Serviciul de Stare Civilă Sector 6 cu sediul în Strada 

Drumul Sării nr. 85 Sector 6 Bucureşti; 

- Arhiva Primăriei Sector 6 din Calea Crângaşi nr. 29 

Sector 6 Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

PoliŃie Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 46 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea Serviciului Public pentru FinanŃe Publice 

Locale Sector 6 în Sistemul naŃional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de Specialitate al  Serviciului Public pentru FinanŃe 

Publice Locale Sector 6; 

 Luând act de raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 3, coroborat cu art. 10 

alin. (2) din H.G. nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării 

Sistemului naŃional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă înregistrarea Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 în Sistemul naŃional electronic de 
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plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 

(SNEP). 

 Art. 2. Comisionul perceput de furnizorul de servicii de 

acceptare de plăŃi electronice, respectiv comisionul bancar 

aferent efectuării plăŃii electronice va fi suportat din bugetul de 

cheltuieli al Serviciului Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6. 

 Art. 3. Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 47 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate 

pentru activităŃi social umanitare, pentru FUNDAłIA 

FILANTROPICĂ METROPOLIS,  

FUNDAłIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII,  

TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAłIA ESTUAR 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al Serviciului Public 

pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile pct. 1.1.2 alin. (1) lit. s) din 

Normele Metodologice de aplicarea a H.C.G.M.B. nr. 340/2010 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Bucureşti, pentru anul 2011, precum şi art. 250 alin (1)     

pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  n) 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădirile 

utilizate pentru activităŃi social umanitare pentru următoarele 

fundaŃii: 

- FUNDAłIA FILANTROPICĂ METROPOLIS pentru clădirea 

din Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6; 

- FUNDAłIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU 

COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE pentru Centrul 

Social de Zi ,,Casa Florian” din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda 

nr. 65, Sector 6; 

- FUNDAłIA ESTUAR pentru clădirea din str. Av. Lt. Gh. 

Negel nr. 1-3, Sector 6. 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2011, pe perioada în 

care clădirile sunt utilizate pentru activităŃi social umanitare. 

 Art. 3. Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale 

Sector 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

 Gheorghe Floricică 

Nr.: 48 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare-

cumpărare pentru locuinŃele din cartierul „Constantin 

Brâncuşi” şi acordarea împuternicirii în vederea perfectării 

actelor de vânzare 

 

 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: 

 - Art. 9 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei 

NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 

LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea 

unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din 

administrarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe în proprietatea 

publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Guvernului 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 aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, referitoare la administrarea şi 

vânzarea acestora. 

 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 modelele de contracte de vânzare-

cumpărare şi modelul de promisiune bilaterală de vânzare-

cumpărare pentru locuinŃele din Cartierul ,,Constantin Brâncuşi”, 

Sector 6, cuprinse în Anexele nr. 1 - 4 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se împuterniceşte DirecŃia de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6 să vândă locuinŃele din Cartierul 

„Constantin Brâncuşi” în numele Consiliului Local Sector 6. 

 Art. 3. Se împuterniceşte directorul DirecŃiei de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să semneze contractele 

de vânzare – cumpărare în numele şi pentru Consiliul Local 

Sector 6.   

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia de Administare a 

Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grijă Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 49 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă în baza OrdonanŃei 

de UrgenŃă nr. 74/2007 întocmite pentru anul 2011 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 40/1999 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000; 

 łinând cont de prevederile art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă 

nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 241/12.11.2009 privind aprobarea pentru anul 
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2009, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin 

punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluŃionarea 

cererilor solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de locuinŃe, 

conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 74/2007. 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe în temeiul 

OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2011, 

aşa cum se regăsesc în Anexa, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca solicitanŃii ce nu s-au prezentat pentru 

reverificarea situaŃiei locative, conform art. 21 şi art. 30 din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, să nu fie 

incluşi în listele privind ordinea de prioritate. 

 Art. 3. 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. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 50 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea 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 Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii locative; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, republicată în decembrie 1997, 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 Sector 6 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. 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe sociale, din fondul 

locativ de stat şi locuinŃe de necesitate, în temeiul Legii nr. 

114/1996, întocmite pentru anul 2011, aşa cum se regăsesc în 

Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă neincluderea în listele ce constituie 

Anexele nr. 1 şi 2, a solicitanŃilor care nu s-au prezentat pentru 

reverificarea situaŃiei locative, conform art. 21 şi art. 30 din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996. 

 Art. 3. 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. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 51 

Data: 24.03.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 6 prin AdministraŃia PieŃelor Sector 6 a unui teren de 

către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local; 

 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) 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 solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti transmiterea în administrarea Consiliului Local al 
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Sectorului 6 prin AdministraŃia PieŃelor Sector 6 a terenului (lot 1.- 

272 mp şi lot 2.- 76 m.p.) situat în Bucureşti, Sector 6, B-dul 

Drumul Taberei nr. 24 (Complex Favorit) în vederea înfiinŃării 

PieŃei Favorit, identificat conform Anexei care face parte 

integantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul AdministraŃie 

Publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Danil Tulugea 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

 

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 52 

Data: 24.03.2011 
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