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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea componenŃei Consiliului de AdministraŃie al 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti, aprobată prin Hotărârea 

CGMB nr. 83/2009, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare informarea unui membru al Consiliului 

de AdministraŃie al RATB adresată Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăŃi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi 

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

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.l ComponenŃa Consiliului de AdministraŃie al Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti, aprobată prin Hotărârea CGMB 

nr. 83/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

astfel: 
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 a) Domnul CriŃ Adrian se înlocuieşte cu domnul Popescu 

Viorel 

 Art.II În termen de două zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, Consiliul de AdministraŃie al RATB se va întruni 

în vederea alegerii Preşedintelui. 

 Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr. 83/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate. 

 Art.IV DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti şi persoanele prevăzute la art. I vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

08.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti,08.11.2011 

Nr. 206 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 6/2001 privind preluarea activităŃii de de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti de către Consiliile locale ale 

sectoarelor 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei pentru salubritate din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

14, art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. g), alin. (3) 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. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 6/2001, astfel cum a 

fost modificat şi completat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/2007, se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 4 Prin excepŃie de la prevederile art. 3 alin. (1) al prezentei 

hotărâri , se împuternicesc Consiliile locale ale sectoarelor 2, 3 şi 6 
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ale Municipiului Bucureşti pentru a încheia contracte  de servicii de 

salubrizare având o durată care nu va depăşi data aprobării de 

către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a strategiei de 

accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare  de utilităŃi publice  

ale Municipiului Bucureşti şi a planurilor de implementare  a 

acesteia, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2014.” 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 6/2001 

rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliile locale ale 

sectoarelor 2, 3 şi 6 ale Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extroardinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data 08.11. 2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Murg Călin 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Tudor Toma 
 

Refuz contrasemnarea  

conform opiniei motivate  

anexate prezentei 

 

Bucureşti, 08.11.2011 

Nr. 207 
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OPINIE MOTIVATĂ 

 

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, refuz contrasemnarea 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

207/08.11.2011, pentru următoarele motive: 

 Avându-se în vedere că proiectul de hotărâre a fost iniŃiat de 

către un consilier C.G.M.B., DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică a 

transmis proiectul la DirecŃia UtilităŃi Publice, direcŃia de specialitate 

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea analizării şi 

întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu art. 44 din 

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Prin adresa nr. 9667/08.11.2011 DirecŃia UtilităŃi Publice 

aduce la cunoştinŃa Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

faptul că în opinia ei, proiectul de hotărâre nu poate fi promovat 

deoarece încalcă prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităŃilor. 

De asemenea, în adresa mai sus menŃionată, DirecŃia UtilităŃi 

Publice menŃionează următoarele: 

,,Pentru gestiunea serviciului public de salubrizare, Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, specifică 

următoarele forme de organizare: 

- Gestiunea directă prin care fiecare unitate administrativ-

teritorială  asigură serviciul de salubrizare prin intermediul 
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unor compartimente  organizate în structura aparatului de 

specialitate al primarului sau servicii publice de interes 

local înfiinŃate prin hotărâri de dare în administrare a 

serviciului, hotărâri aparŃinând autorităŃilor deliberative 

ale unităŃilor administrativ-teritoriale. 

Serviciul de salubrizare în cazul gestiunii directe se 

realizează prin hotărârea de dare în administrare. În această 

situaŃie, toate investiŃiile aferente asigurării serviciului public de 

salubrizare sunt făcute direct de la bugetul administraŃiei publice 

locale, unitatea administrativ-teritorială urmând să-şi înfiinŃeze 

propria structură organizatorică prin care să presteze serviciul de 

salubrizare. 

-     Gestiunea delegată prin care se atribuie unuia sau mai 

multor operatori responzabilităŃile privind prestarea 

serviciului de salubrizare. Operarea sistemului de 

salubrizare se realizează prin intermediul contractului 

de delegare a gestiunii. 

 Conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităŃi publice: ,,Modalitatea de gestiune a serviciilor 

de utilităŃi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităŃilor 

deliberative ale unităŃilor administrativ-teritoriale, în funcŃie de 

natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun 

raport preŃ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale 

unităŃilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi de 

coplexitatea sistemelor de utilităŃi publice.” 

 Prezenta hotărâre nu face referire la aceste forme de 

organizare a serviciului de salubrizare, singurele forme stabilite de 
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Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice şi 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor. 

 În cazul delegării de gestiune a serviciului public de 

salubrizare, documentaŃia de atribuire trebuie să includă în mod 

obligatoriu conform art. 31 alin. (5) din Legea nr. 51/2006: 

regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului, criteriile de 

selecŃie specifice. 

 Primăria Municipiului Bucureşti a respectat aceste cerinŃe şi 

în prezent există aprobate următoarele acte normative: 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 119/2010 privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare  a serviciilor 

de salubrizare  în Municipiul Bucureşti; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea 

Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului 

Bucureşti; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea 

Planului de gestionare al deşeurilor  în Municipiul 

Bucureşti 

De asemenea, pentru realizarea caietului de sarcini şi a 

criteriilor de selecŃie, în prezent se derulează la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti contractul nr. 480/27.07.2011 pentru 

,,ConsultanŃă pentru elaborarea documentaŃiei de licitaŃie 

publică în vederea delegării gestiunii serviciului public de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti. ” 

Consultantul desemnat elaborează: 
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- Caietul de sarcini pentru organizarea licitaŃiei în vederea 

delegării serviciului public de salubrizare în Municipiul 

Bucureşti; 

- Contractul-cadru pentru serviciul de salubrizare din 

Municipiul Bucureşti; 

- Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea 

soluŃiilor optime de delegare  a gestiunii serviciului public 

de salubrizare; 

- Criteriile de selecŃie minime pentru delegarea serviciului 

public de salubrizare; 

- Strategia privind accelerarea şi dezvoltarea serviciilor 

publice de salubruzare din Municipiul Bucureşti. 

Documentele realizate de consultant vor fi înaintate spre 

aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti aşa cum este 

prevăzut în art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006. 

După această etapă se poate demara procedura de licitaŃie 

pentru delegarea serviciului de salubrizare. 

În acest moment Primăria Municipiului  Bucureşti se află într-o 

fază avansată pentru organizarea licitaŃiei în vederea delegării de 

gestiune a serviciului de salubrizare, cu respectarea tuturor 

prevederilor legale în vigoare. 

Prin Hotărârea CGMB nr. 62/2011 a fost aprobată finanŃarea 

,,ConsultanŃei pentru elaborarea documentaŃiei de licitaŃie publică 

în vederea delegării serviciului public de salubrizare în Municipiul 

Bucureşti”, aceasta devenind inutilă în condiŃiile prezentei hotărâri. 

Primăria Municipiului Bucureşti a dorit ca serviciul de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti să fie organizat în sistem unitar, 
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respectându-se principiile de organizare şi funcŃionare a serviciului 

de salubrizare stabilite de art. 3 din Legea nr. 101/2006, respectiv: 

a) protecŃia sănătăŃii populaŃiei; 

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

c) responsabilitatea faŃă de cetăŃeni; 

d) conservarea şi protecŃia mediului înconjurător; 

e) asigurarea calităŃii şi continuităŃii serviciului; 

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea 

serviciului prestat; 

g)  nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

h)  transparenŃa, consultarea şi antrenarea în decizii a 

cetăŃenilor; 

i) administrarea correctă şi eficientă a bunurilor din proprietatea 

publică sau privată a unităŃilor administrativ-teritoriale şi a 

banilor publici; 

j) securitatea serviciului; 

k) dezvoltarea durabilă. 

Prezenta hotărâre nu precizează nimic referitor la ce se va 

întâmpla cu asigurarea serviciului până la încheierea noilor 

contracte şi nu Ńine cont de principiile şi cerinŃele enunŃate anterior.” 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării Organigramei şi 

 Statului de funcŃii ale Muzeului Municipiului Bucureşti,  

precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare al instituŃiei 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane şi DirecŃiei Cultură, 

ÎnvăŃământ, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de prevederile art. 3 (15) din Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 174/2010 privind reducerea numărului total de posturi 

şi aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 

Primarului General, a aparatului permanent de lucru al CGMB şi a 

serviciilor/instituŃiilor publice de interes local ale municipiului 

Bucureşti, conform prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

În conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 



18 

 

În baza prevederilor Legii muzeelor şi a colecŃiilor publice nr. 

311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) din 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 30 alin. (2) din 

Legea muzeelor şi a colecŃiilor publice nr. 311/2003, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de 

funcŃii al Muzeului Municipiului Bucureşti urmare transformării 

Atelierului ÎntreŃinere din cadrul instituŃiei în Laborator Restaurare 

Pictură, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se menŃine numărul total de 152 posturi alocat pentru 

Muzeul Municipiului Bucureşti conform art. 3 (15) din Hotărârea 

CGMB nr. 174/2010. 

Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al Muzeului Municipiului Bucureşti conform anexei nr. 

3 la prezenta hotărâre. 

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

hotărâre. 

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 247/2008, anexele nr. 18a şi 

18b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010, precum şi orice 

prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
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Art.6 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi Muzeul Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data 08.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Murg Călin 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Tudor Toma 
 

Bucureşti, 08.11.2011 

Nr. 208 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 208/2011 
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Anexa nr. 2 la HCGMB NR. 208/2011 
 

STAT DE FUNCłII AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
(în conformitate cu numărul de posturi  

aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 174 din 2010) 
 

Nr.  
 

Compartimentul 
FuncŃia 

Nivel  
studii 

Grad/ 
Treaptă 

prof. 

Clasa*) Nr. 
posturi 

Anexa la L 284/2010  în baza căreia se 
stabileşte remuneraŃia managerului 

(director)/salariul de bază poz. 

1 2 3 4  5 6 

 1. CONDUCEREA INSTITUłIEI  
1 MANAGER (DIRECTOR) S II 88 1 IV; CAP. III; lit. a 
2 DIRECTOR ADJ. S II 84 1 IV; CAP. III; lit. a 
3 CONTABIL ŞEF S II 84 1 IV; CAP. III; lit. a 
 2. SECłIA PATRIMONIU – ISTORIE  
4 ŞEF SECłIE S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 

5 8 MUZEOGRAF S IA 66 4 IV; CAP. III; lit. b 
9 13 MUZEOGRAF S I 59 5 IV; CAP. III; lit. b 

14-17 MUZEOGRAF S II 53 4 IV; CAP. III; lit. b 
18 GESTIONAR CUSTODE M I 37 1 IV; CAP. III; lit. b 

19-21 CONSERVATOR M I 37 3 IV; CAP. III; lit. b 
22 CONSERVATOR S II 53 1 IV; CAP. III; lit. b 

23-30 CONSERVATOR M II 32 8 IV; CAP. III; lit. b 
31 REFERENT M II 14 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
 3.SECłIA RESTAURARE-CONSERVARE  

32 ŞEF SECłIE S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 
33 MUZEOGRAF S IA 66 1 IV; CAP. III; lit. b 
34 MUZEOGRAF S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 
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35 CONSERVATOR S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 
36-38 MUZEOGRAF S II 53 3 IV; CAP. III; lit. b 
39-45 RESTAURATOR M I 37 7 IV; CAP. III; lit. b 

46 RESTAURATOR M II 32 1 IV; CAP. III; lit. b 
47 ÎNGRIJITOR   12 1 I; CAP. II ;D; lit. b 
 4. LABORATOR RESTAURARE PICTURĂ    

48 ŞEF LABORATOR S II 81 1 IV; CAP. III; lit. a 
49-50 MUZEOGRAF S IA 66 2 IV; CAP. III; lit. b 

 4. SECłIA ARHEOLOGIE      
51 ŞEF SECłIE S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 
52 MUZEOGRAF S IA 66 1 IV; CAP. III; lit. b 
53 MUZEOGRAF S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 

54-58 MUZEOGRAF S II 53 5 IV; CAP. III; lit. b 
 5.  SECłIA ARTĂ      

59 ŞEF SECłIE S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 
60-62 MUZEOGRAF S IA 66 3 IV; CAP. III; lit. b 

63 MUZEOGRAF S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 
64 CONSERVATOR S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 

65-66 CONSERVATOR M II 32 2 IV; CAP. III; lit. b 
67 MUNCITOR CALIFICAT  I 15 1 I; CAP. II; D; lit. b 
68 SUPRAVEGHETOR MUZEU M; G  23 1 IV; CAP. III; lit. b 
 6. SERVICIUL EXPOZIłII, ÎNDRUMARE MUZEALĂ ŞI RELAłII PUBLICE  

69 ŞEF SERVICIU S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 
70 MUZEOGRAF S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 
71 INGINER S I 38 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
72 REFERENT SSD I 37 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 

73-74 REFERENT M IA 26 2 IV; CAP. V; lit. b 
75-83 SUPRAVEGHETOR MUZEU M; G  23 9 IV; CAP. III; lit. b 

84 MUNCITOR CALIFICAT  II 15 1 I; CAP. II; D; lit. b 
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 7. SERVICIUL DOCUMENTARE BIBLIOTECĂ, ARHIVĂ  
85 ŞEF SERVICIU S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 
86 MUZEOGRAF S IA 66 1 IV; CAP. III; lit. b 
87 MUZEOGRAF S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 
88 ARHIVIST S I 59 1 IV; CAP. III; lit. b 
89 BIBLIOTECAR S II 53 1 IV; CAP. II; lit. b 
90 BIBLIOTECAR S II 53 1 IV; CAP. II; lit. b 
91 BIBLIOTECAR M I 37 1 IV; CAP. II; lit. b 
 8. SECłIA MEMORIALĂ      

92 ŞEF SECłIE S II 83 1 IV; CAP. III; lit. a 
93-97 MUZEOGRAF S IA 66 5 IV; CAP. III; lit. b 
98-101 MUZEOGRAF S I 59 4 IV; CAP. III; lit. b 
102-106 MUZEOGRAF S II 53 5 IV; CAP. III; lit. b 

107 ECONOMIST S I 38 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
108 REFERENT DE SPECIALITATE S III 33 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
109 MUZEOGRAF SSD III 41 1 IV; CAP. III; lit. b 
110 CONSERVATOR S II 53 1 IV; CAP. III; lit. b 

111-113 CONSERVATOR M I 37 3 IV; CAP. III; lit. b 
114-117 CONSERVATOR M II 32 4 IV; CAP. III; lit. b 

118 GESTIONAR CUSTODE M II 32 1 IV; CAP. III; lit. b 
119-120 REFERENT M II 14 2 I; CAP. II; C; I; lit. b 
121-126 SUPRAVEGHETOR MUZEU M; G  23 6 IV; CAP. III; lit. b 
127-129 ÎNGRIJITOR   12 3 I; CAP. II; D; lit. b 

130 PAZNIC   12 1 I; CAP. II; D; lit. b 
 9. COMPARTIMENT CONTENCIOS JURIDIC    

131 CONSILIER JURIDIC S IA 48 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
 10. BIROU RESURSE UMANE, SALARIZARE   

132 ŞEF BIROU S II 72 1 I; CAP. II; C; I; lit. a 
133 REFERENT M IA 26 1 IV; CAP. V; lit. b 
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134 REFERENT M I 18 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
 11. COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE  

135 ECONOMIST S II 33 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
136 CONTABIL M IA 22 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 

137-138 CONTABIL M I 18 2 I; CAP. II; C; I; lit. b 
139 CASIER M; G  13 1 I; CAP. II; D; lit. b 

 12. SERVICIUL TEHNIC-ADMINISTRATIV, ACHIZIłII PUBLICE, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
140 ŞEF SERVICIU S II 75 1 I; CAP. II; C; I; lit. a 
141 REFERENT SSD II 25 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
142 REFERENT DE SPECIALITATE S III 33 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
143 ADMINISTRATOR M I 15 1 I; CAP. II; D; lit. b 
144 MAGAZINER M; G  13 1 I; CAP. II; D; lit. b 
145 REFERENT M I 18 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 
146 REFERENT M II 14 1 I; CAP. II; C; I; lit. b 

147-149 ÎNGRIJITOR   12 3 I; CAP. II; D; lit. b 
150 MUNCITOR CALIFICAT  II 12 1 I; CAP. II; D; lit. b 

151-152 MUNCITOR CALIFICAT  III 10 2 I; CAP. II; D; lit. b 
 TOTAL    152 din care 13 funcŃii de conducere 

NOTĂ: 
*)Clasele de salarizare pentru funcŃiile de execuŃie corespund nivelului minim al fiecărei funcŃii, la care se adaugă, după caz, 5 gradaŃii corespunzătoare tranşelor de 
vechime în muncă, în condiŃiile legii. 
- Nivelul salariilor de bază pentru fiecare funcŃie este stabilit conform prevederilor legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
- Drepturile salariale ale conducătorului instituŃiei se aprobă de Primarul General, în condiŃiile legii. 
- Anexele la Legea nr. 284/2010 utilizate în prezentul stat de funcŃii sunt în concordanŃă cu atribuŃiile cuprinse în fişele de post. 
- Posturile prevăzute în statul de funcŃii  pot fi încadrate cu fracŃiuni de normă, în funcŃie de necesităŃile instituŃiei, conform legislaŃiei în vigoare. 
- Denumirea funcŃiilor de muncitori calificaŃi este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. muncitor întreŃinere, zugrav, lăcătuş mecanic, electrician), 
structura acestorr funcŃii urmând a se stabili de către Muzeul Municipiului Bucureşti; 
- Aprobarea anuală a statului de funcŃii, precum şi repartizarea funcŃiilor pe structura compartimentelor conform organigramei  şi numărului de posturi aprobate 
(respectând următoarele norme de constituire: serviciu/secŃie – min. 5 posturi din care 1 post de conducere; birou/atelier/laborator – min. 3 posturi din care 1 post 
de conducere; formaŃie de muncitori-min. 3 posturi din care 1 post de conducere), în cazul în care Organigrama şi numărul de posturi aprobate prin Hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu se modifică, se vor face prin DispoziŃia Primarului General. 
- Transformările de posturi vor fi aprobate pe Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
- Nivelul salariilor de bază corespunzător funcŃiilor, gradelor şi treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcŃii, precum şi al celorlalte drepturi salariale 
aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituŃiei laTitlul I Cheltuieli de personal, subdiviziunea Cheltuieli cu salariile. 
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Anexa nr. 3 la  

H.C.G.M.B. nr. 208/2011 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Şl FUNCłIONARE  

AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

CAPITOLUL I 

DispoziŃii generale 

 

Art.1. Muzeul Municipiului Bucureşti este un serviciu public 

organizat ca instituŃie publică de cultură de interes local, persoană 

juridică de drept public, finanŃată de la bugetul local al Municipiului 

Bucureşti şi din venituri proprii. 

Muzeul Municipiului Bucureşti, prima instituŃie de acest fel 

din sud-estul Europei, a fost înfiinŃată în anul 1921, la iniŃiativa 

Primăriei Bucureştilor. 

Art.2. Muzeul Municipiului Bucureşti este organizat şi 

funcŃionează în baza prezentului regulament, întocmit cu 

respectarea prevederilor Legii muzeelor şi a colecŃiilor publice nr. 

311/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Muzeul Municipiului Bucureşti a primit titulatura de 

„muzeu de importanŃă naŃională" prin Hotărârea Guvernului nr. 

84/31.01.2007, având în vedere aria de acoperire teritorială, 

mărimea şi importanŃa patrimoniului cultural, Muzeul Municipiului 

Bucureşti clasificându-se în categoria muzeelor de importanŃă 

naŃională. 
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Art.4. Muzeul Municipiului Bucureşti are sediul 

administrativ în Bucureşti, B-dul I.C.Brătianu, nr. 2, sector 3, cont 

IBAN RO75TREZ7035010XXX000124 deschis la trezoreria 

Statului Sector 3, cod de identificare fiscală nr. 4221217, 

prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale 

instituŃiei. 

Art.5. (1) Muzeul Municipiului Bucureşti respectă relaŃiile 

de autoritate funcŃională cu compartimentele din structura 

organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate 

cu obiectul de activitate şi atribuŃiile specifice acestora, stabilite 

prin regulamentul de organizare şi funcŃionare al PMB, sau în 

conformitate cu atribuŃiile acordate prin dispoziŃia Primarului 

General, în limitele prevăzute de lege. 

(2) Activitatea Muzeului Municipiului Bucureşti este 

coordonată de DirecŃia Generală Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia 

Cultură, învăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB, 

compartiment funcŃional de specialitate, conform atribuŃiilor 

acestuia. 

(3) InstituŃia aplică şi respectă normele şi normativele 

elaborate în domeniul muzeelor şi al colecŃiilor publice de către 

Ministerul Culturii şi Patrimoniul NaŃional, ca autoritate a 

administraŃiei publice centrale competentă în elaborarea şi 

aplicarea strategiei şi a politicilor în domeniu, în vederea asigurării 

cercetării, evidenŃei, conservării, restaurării, protejării şi promovării 

patrimoniului muzeal propriu. 
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(4) Activitatea funcŃională şi de specialitate a instituŃiei 

se desfăşoară în baza şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare şi a 

prezentului regulament. 
 

CAPITOLUL II 

Obiectul de activitate 

 

Art. 6 Muzeul Municipiului Bucureşti este o instituŃie 

permanent pusă în slujba societăŃii şi a dezvoltării sale, deschisă 

publicului prin punerea la dispoziŃia acestuia, pentru vizitare, a 

patrimoniului muzeal şi are ca obiective cercetarea, achiziŃionarea, 

conservarea, restaurarea şi valorificarea mărturiilor legate de om şi 

mediul înconjurător în scopul studierii, educării şi recreerii, 

tezaurizând mărturii din zona municipiului Bucureşti şi a 

împrejurimilor sale. în acest sens, Muzeul Municipiului Bucureşti 

asigură:  

a) constituirea ştiinŃifică, dezvoltarea şi administrarea 

patrimoniului cultural 

b) cercetarea şi colecŃionarea de bunuri culturale, incluzând 

toate categoriile de obiecte muzeistice (artă plastică şi decorativă, 

arheologie şi numismatică, faleristică, medalistică, arhivistică, 

bibliografie, cartografie, epigrafie, fotografie, arme, ştiinŃă şi 

tehnică) în vederea completării patrimoniului muzeal specific; 

c) organizarea evidenŃei ştiinŃifice a patrimoniului cultural deŃinut 

în administrare; 
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d) protejarea, depozitarea, întreŃinerea, conservarea şi 

restaurarea patrimoniului-deŃinut în administrare, în condiŃii 

conforme standardelor naŃionale şi europene; 

e) punerea în valoare şi comunicarea publică a patrimoniului 

cultural aflat în administrare, prin: 

- organizarea de expoziŃii permanente şi temporare atât la sediul 

Muzeului Municipiului Bucureşti cât şi la celelalte sedii administrate 

de acesta sau în săli de expoziŃie adecvate, în Ńară. şi în 

străinătate; 

- constituirea şi organizarea fondului documentar al Muzeului; 

- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, 

prin folosirea informaŃiilor despre patrimoniul cultural deŃinut; 

- editarea de publicaŃii ştiinŃifice şi de popularizare; 

- angrenarea publicului prin mijloace specifice într-un sistem 

educaŃional destinat familiarizării acestuia cu istoria şi arta din 

zona municipiului Bucureşti şi a împrejurimilor sale; 

- organizarea de evenimente care să contribuie la mediatizarea 

activităŃii instituŃiei: simpozioane, mese rotunde) târguri, ateliere de 

creaŃie, etc; 

 

Art. 7. ActivităŃile specifice Muzeului Municipiului Bucureşti 

sunt: 

 

CERCETAREA tematică şi sistematică, fundament de bază pentru 

dezvoltarea patrimoniului, evidenŃa ştiinŃifică, conservarea, 
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restaurarea şi orientarea valorificării în raport cu structura şi 

opŃiunea publicului. 

ACHIZIłIA de bunuri culturale în raport direct cu obiectivele şi 

activităŃile muzeului în funcŃie de specificul colecŃiilor existente. 

Muzeul Municipiului Bucureşti nu are dreptul să achiziŃioneze 

obiecte de provenienŃă dubioasă. Orice achiziŃie se face prin 

comisia de evaluare şi achiziŃii a Muzeului Municipiului Bucureşti ai 

cărei membri sunt numiŃi, în condiŃiile legii, prin decizie de către 

managerul (director) al instituŃiei. Comisia de achiziŃii are obligaŃia 

de a verifica provenienŃa obiectelor şi de a le evalua corect, 

explicând necesitatea achiziŃionării lor pentru Muzeul Municipiului 

Bucureşti. Comisia de achiziŃii are dreptul să reŃină obiecte, pe 

care le înscrie într-o evidenŃă specială, până la rezolvarea situaŃiei 

lor juridice. 

După achiziŃionare, obiectele sunt inventariate şi repartizate 

secŃiilor de către SecŃia Patrimoniu Istorie. 

Obiecte de provenienŃă arheologică, rezultat al săpăturilor 

arheologice al Muzeului Municipiului Bucureşti intră în inventarul 

muzeului, prin comisia de achiziŃii. Muzeul tezaurizează mărturii 

din zona municipiului Bucureşti şi a împrejurimilor sale. 

Nici o persoană angajată a muzeului nu trebuie să intre în 

competiŃie cu Muzeul Municipiului Bucureşti în probleme de 

achiziŃii şi nu trebuie să profite personal de avantajul unor 

informaŃii privilegiate pe care le primeşte prin faptul că este 

angajata instituŃiei. În caz de conflict de interese, interesele 

muzeului sunt prioritare. 
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CONSERVAREA Şl RESTAURAREA colecŃiilor se face în funcŃie 

de normele naŃionale şi internaŃionale în vigoare. 

În depozitele şi laboratoarele Muzeului Municipiului Bucureşti 

trebuie să se Ńină permanent cont de criteriile de conservare în  

funcŃie de parametrii microclimatici de temperatură şi umiditate 

relativă, specifici de tipodimensiune, precum şi de natura 

materialului suport: lemn, metal, textil, ceramică, etc. 

 

EXPUNEREA în expoziŃia de bază, expoziŃia permanentă şi 

expoziŃiile temporare; asigură şi garantează accesul publicului şi al 

specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal; 

ExpoziŃiile Muzeului Municipiului Bucureşti sunt realizate pe criterii 

ştiinŃifice de cercetare şi expunere. 

Selectarea temelor şi planificarea expoziŃiilor temporare sunt 

făcute în cadrul.secŃiilor de specialitate şi a Consiliului ŞtiinŃific. 

Muzeul Municipiului Bucureşti împrumută temporar opere de la alte 

muzee pentru expoziŃii temporare, în CONDIłIILE legii. La rândul 

său împrumută altor muzee obiecte pe o perioadă limitată de timp, 

în baza şi cu respectarea prevederilor legale de speŃă în vigoare. 

Orice împrumut de obiecte se face pe bază de contract de 

împrumut. 

 

CAPITOLUL III 

Structura organizatorică 

 
Art. 8. Structura organizatorică a Muzeului Municipiului 

Bucureşti, concretizată în organigramă, fundamentată la 
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propunerea managerului (director), se elaborează de către 

instituŃie, se avizează pentru conformitate de către direcŃiile de 

resort din aparatul de specialitate al Primarului General şi se 

aprobă de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la 

propunerea Primarului General. 

Art. 9. Muzeul Municipiului Bucureşti are următoarea 

structură organizatorică: 

 

A. CONDUCEREA INSTITUłIEI 

• Manager (Director) 

• Director adjunct 

• Contabil Şef 

• Şef Serviciu: ExpoziŃii, Îndrumare Muzeală şi RelaŃii Publice; 

Documentare, Bibliotecă, Arhivă; Tehnic - Administrativ; AchiziŃii 

Publice, Securitate şi Sănătate în Muncă. 

• Şef SecŃie : Patrimoniu - Istorie; Restaurare - Conservare; 

Arheologie; Artă; Memorială. 

• Şef Laborator Restaurare Pictură 

• Şef Birou: Resurse Umane - Salarizare. 

 

B. ORGANISME COLEGIALE DELIBERATIVE Şl 

CONSULTATIVE care asistă managerul (director) în activitatea 

sa: 

• Consiliul de AdministraŃie 

• Consiliul ŞtiinŃific 
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C. APARATUL DE SPECIALITATE Şl APARATUL 

FUNCłIONAL 

I. Aparatul de specialitate realizează obiectul de activitate al 

instituŃiei, respectiv activitatea de bază şi este format din: 

• SecŃia Patrimoniu - Istorie 

• SecŃia Restaurare - Conservare 

• Laborator Restaurare Pictură 

• SecŃia Arheologie 

• SecŃia Artă 

• Serviciul ExpoziŃii, Îndrumare Muzeală şi RelaŃii Publice 

• Serviciul Documentare, Bibliotecă, Arhivă 

• SecŃia Memorială 

II. Aparatul funcŃional 

• Compartiment Contencios şi Juridic 

• Birou Resurse Umane, Salarizare 

• Compartiment Financiar – Contabilitate 

• Serviciul Tehnic-Administrativ, AchiziŃii Publice, Securitate şi 

Sănătate în Muncă 

 

 RelaŃiile de colaborare şi subordonare existente între 

structurile organizatorice de la punctul C şi funcŃiile de la punctul A 

se stabilesc prin organigramă. 
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CAPITOLUL IV 

AtribuŃiile generale ale instituŃiei 

 

 Art. 10. În vederea realizării obiectului de activitate, 

conducerea şi personalul Muzeului Municipiului Bucureşti au 

următoarele competenŃe şi atribuŃii: 

a. În activitatea de specialitate: 

• cercetarea şi colecŃionarea de bunuri culturale cu caracter 

istoric şi arheologic, în vederea constituirii şi completării 

patrimoniului muzeal; 

• organizarea evidenŃei gestionare şi ştiinŃifice a patrimoniului 

cultural deŃinut în administrare; 

• constituirea şi organizarea fondurilor documentare precum şi 

arhivei generale; 

• depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal 

deŃinut, în condiŃii conforme standardelor europene generale 

precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

NaŃional; 

• organizarea de expoziŃii permanente şi temporare, la sediul 

Muzeului, în Ńară şi străinătate; 

• editarea de publicaŃii ştiinŃifice şi de popularizare; 

• angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace 

specifice, într-un sistem educaŃional destinat familiarizării acestuia 

cu istoria oraşului; 

• reorientarea către publicul potenŃial şi elaborarea unor strategii 

de marketing pentru atragerea unor noi categorii de public 

• elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii; 
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• organizarea de evenimente în legătură cu obiectul de activitate 

pentru promovarea activităŃii instituŃiei; 

• stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru 

aducerea la îndeplinire a programelor culturale aprobate, de a 

căror realizare răspunde; 

• realizarea lucrărilor de restaurare, conservare şi protecŃie a 

patrimoniului muzeal aflat în administrarea sa; 

• restaurarea prioritară a obiectelor de patrimoniu care vor fi 

incluse în viitoarele expoziŃii permanente     

• finalizarea inventarierii colecŃiilor muzeale aflate în administrare 

• organizarea activităŃii în domeniul cercetărilor arheologice 

• documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după caz, a 

achiziŃionării de obiecte de patrimoniu pentru completarea şi 

îmbogăŃirea colecŃiilor sale; 

• punerea în valoare a patrimoniului muzeal prin expoziŃii, 

publicaŃii şi comunicări; 

• păstrarea şi diversificarea formelor prin care să se realizeze 

contactul permanent cu publicul de toate categoriile; 

• asigurarea contactului permanent cu mediile de informare, cu 

organizaŃii nonguvernamentale, organisme culturale, instituŃii de 

învăŃământ şi cercetare, muzee şi organisme  şi foruri 

internaŃionale; 

• formularea unei strategii pentru crearea identităŃii instituŃiei în 

raport cu statutul şi importanŃa acesteia         
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• formarea în condiŃiile legii, a specialiştilor în toate domeniile de 

specialitate pe care le presupun funcŃiile de bază ale muzeologiei 

generale. 

 

b. În activitatea funcŃională: 

• asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, 

integritatea, protejarea şi valorificarea patrimoniului public 

încredinŃat şi utilizarea eficientă a acestuia; 

• întocmeşte propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli 

anual, iar, după aprobarea acestuia în condiŃiile legii, asigură 

execuŃia acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a 

celor provenite din venituri extrabugetare, după caz; 

• face propuneri pentru lucrări de investiŃii, dotări specifice, 

reparaŃii capitale şi curente pe care le include în bugetul de 

venituri şi cheltuieli; asigură condiŃiile necesare pentru realizarea 

lor la termenele stabilite conform legii; 

• întocmeşte bilanŃul contabil pe care îl prezintă 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, subvenŃia rămasă neconsumată la finele 

anului vărsându-se la buget, după caz; 

• asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea şi 

întreŃinerea imobilelor din dotare pentru desfăşurarea activităŃii de 

bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru 

spatiile deŃinute, în vederea obŃinerii de venituri suplimentare, 

precum şi contracte de asociere pentru activităŃi care prezintă 
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interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, ştiinŃific al 

instituŃiei, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu 

informarea DirecŃia Generală Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB; 

• informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori 

specifici de activitate, rapoarte periodice şi prezintă spre aprobare 

sau avizare diverse documente şi documentaŃii potrivit 

reglementărilor legale; 

• desfăşoară şi alte activităŃi, prevăzute de lege sau stabilite prin 

acte administrative ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti sau ale Primarului General; 

• întocmeşte diferite situaŃii, deconturi, declaraŃii conform 

legislaŃiei în vigoare şi asigură depunerea acestora, la termenele 

stabilite, la organele abilitate (AdministraŃia Financiară, CNPAS, 

CASMB, CASA OPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc). 

 

CAPITOLUL V 

AtribuŃiile şi competenŃele Organismelor colegiale  

deliberative şi consultative 

 

A. CONDUCEREA EXECUTIVĂ 

Art.11. Conducerea executivă are obligaŃia de a aduce la 

îndeplinire toate atribuŃiile instituŃiei cu respectarea tuturor 

prevederilor legale în vigoare. 
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B. ORGANISMELE COLEGIALE DELIBERATIVE ŞI CONSULTATIVE: 

CONSILIUL DE ADMINISTRAłIE 

Art.12. Consiliul de AdministraŃie este un organism 

deliberativ, numit prin decizia managerului (director) al instituŃiei, 

având următoarea componenŃă: 

• manager (director) 

• preşedintele Consiliului de AdministraŃie;  

• director adjunct;  

• contabilul şef;  

• consilierul juridic; 

•  reprezentant al P.M.B. 

• In funcŃie de ordinea de zi, vor fi invitaŃi la dezbateri 

specialişti din cadrul instituŃiei; 

• reprezentantul salariaŃilor sau reprezentantul sindicatului, 

după caz. 

• secretarul Consiliului - numit de preşedintele Consiliului de 

AdministraŃie. 

• Preşedintele Consiliului de AdministraŃie stabileşte datele 

de şedinŃă şi asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, 

organizarea şi derularea şedinŃelor. 

Art. 13. Principalele atribuŃii ale Consiliului de AdministraŃie 

sunt: 

• avizează programele şi proiectele expoziŃionale, de 

restaurare, conservare şi cercetare muzeografică  

• stabileşte planul de expoziŃii permanente şi temporare 
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• stabileşte planul pentru activităŃile de reprezentare în 

vederea promovării imaginii instituŃiei; 

• dezbate problemele privitoare la realizarea proiectelor 

educativ - culturale ale instituŃiei;  

• dezbate execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli în raport 

cu priorităŃile de moment şi cele de perspectivă asumate de 

instituŃie; 

• dezbate problematica legală cu privire la derularea unor 

investiŃii, necesitatea unor dotări specifice şi aprovizionarea cu 

materiale necesare desfăşurării activităŃii etc.; 

• dezbate problemele organizatorice din activitatea funcŃională 

curentă; 

• analizează şi aprobă utilizarea pentru necesităŃile instituŃiei a 

cotelor (stabilite în condiŃiile legii) din veniturile proprii rezultate din 

exploatarea unor bunuri aflate în administrarea instituŃiei, sume 

gestionate în regim extrabugetar; 

• dezbate alte probleme care se impun a fi rezolvate în 

realizarea obiectului de activitate al instituŃiei; 

• analizează, adoptă şi propune spre aprobare, în condiŃiile 

legii, nivelul preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile oferite de 

instituŃie, în urma analizei preŃului pieŃei, Ńinând cont, în acelaşi 

timp, de misiunea de educaŃie prin cultură şi de accesul cât mai 

larg la actul cultural pentru toate categoriile sociale;  

• dezbate, după caz, componenŃa şi funcŃionarea comisiilor 

interne de specialitate ; 



39 

 

• dezbate documentaŃia necesară obŃinerii 

acreditării/reacreditării periodice a instituŃiei, în vederea înaintării, 

spre aprobarea organelor competente, conform prevederilor legale 

în vigoare; 

• dezbate propunerile privind completarea, actualizarea sau 

modificarea structurii organizatorice (organigrama); structura 

funcŃiilor utilizate de instituŃie (statul de funcŃii), alte probleme 

legate de activitatea de resurse umane; 

• propune sau avizează acordarea unor drepturi salaríale 

pentru personalul angajat, în condiŃiile legii, în limita bugetului 

aprobat (sporuri în afara salariului de bază etc.); 

• analizează, în acord cu prevederile contractului de 

management al managerului (director), proiectele de hotărâri 

elaborate la nivelul instituŃiei. 

Art. 14. Consiliul de AdministraŃie analizează şi aprobă 

proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în 

prezentul regulament şi/şau cu procedurile interne proprii elaborate 

la nivelul instituŃiei. 

Art. 15. Dezbaterile Consiliului de AdministraŃie se 

concretizează în hotărâri şi/sau procese - verbale de şedinŃă 

conŃinând propuneri şi concluzii care se adoptă cu respectarea 

legislaŃiei în vigoare.  

Art. 16. Consiliul de AdministraŃie este obligat să invite 

reprezentanŃii sindicatului sau reprezentantul salariaŃilor din 

instituŃie să participe la şedinŃele sale, în care se dezbat probleme 
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din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condiŃiilor 

prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu 

drept de opinie, dar fără drept de vot. 

• Specialiştii din cadrul instituŃiei invitaŃi la dezbateri (în 

funcŃie de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de 

opinie, dar fără drept de vot. 

•  Consiliul de AdministraŃie se întruneşte trimestrial sau ori 

de câte ori este nevoie, la propunerea managerului (director). 

Membrii Consiliului de AdministraŃie se convoacă în mod 

obligatoriu de către managerul (director) al instituŃiei, prin 

intermediul personalului desemnat de acesta (secretarul), cu 

minim 24 ore înainte de data desfăşurării şedinŃei.   

• Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor. 

• Dezbaterile, concluziile şi hotărârile Consiliului de 

AdministraŃie se consemnează într-un proces verbal, întocmit de 

secretarul şedinŃei, într-un registru special. 

Art. 17. Activitatea Consiliului de AdministraŃie este 

neretribuită. 

 

CONSILIUL ŞTIINłIFIC 

Art.18. Consiliul ŞtiinŃific este un organism colegial cu rol 

consultativ în domeniul cercetării ştiinŃifice, organizării sau 

structurării serviciilor, colecŃiilor muzeale şi activităŃilor culturale, 

constituit prin decizie a managerului (director). 
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 Art.19. Consiliul ŞtiinŃific are în componenŃă 5-11 

membri, specialişti de profil din instituŃie şi din afara acesteia: 

• managerul (director) 

• reprezentanŃi ai personalului de specialitate din instituŃie; 

• reprezentant al P.M.B., după caz; 

• alte personalităŃi cultural ştiinŃifice din instituŃie şi/sau din 

afara instituŃiei, inclusiv din cadrul Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului NaŃional, după caz. 

Art. 20. Principalele atribuŃii ale Consiliului ŞtiinŃific sunt: 

• dezbate şi avizează Planul anual de activitate şi programul 

de cercetare ştiinŃifică al muzeului; 

• avizează propunerile de teme, direcŃii de cercetare, 

programe;  

• iniŃiază şi dezbate studii, sondaje, anchete privind 

conŃinutul şi perspectivele dezvoltării şi diversificării 

activităŃilor din cadrul muzeului; 

• analizează şi avizează măsurile de perfecŃionare şi 

specializare; 

• exercită controlul ştiinŃific asupra activităŃilor specifice 

muzeului; 

• analizează şi avizează lucrările realizate de salariaŃi pe 

perioada determinată; 

• analizează şi avizează publicaŃiile ştiinŃifice elaborate de 

Muzeul Municipiului Bucureşti; 
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• analizează şi propune modul de valorificare a lucrărilor 

avizate: 

a. organizarea de sesiuni ştiinŃifice cu caracter 

intern sau mai larg, cu participare din exterior, 

b. înlesneşte publicarea cercetărilor în revistele şi 

volumele de specialitate, 

c. asigură valorificarea muzeografică a 

patrimoniului, 

• avizează tematica şi conŃinutul ştiinŃific al tuturor 

manifestărilor specifice muzeului; 

• dezbate şi propune spre aprobarea Consiliului de 

AdministraŃie componenŃa şi funcŃionarea unor comisii interne 

pe probleme ; 

• participă, conform prevederilor legale în vigoare, la 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante de cercetători ştiinŃifici; 

• îndeplineşte orice alte atribuŃii de natură să asigure buna 

desfăşurare a activităŃii specifice din cadrul Muzeului 

Municipiului Bucureşti; 

• analizează proiecte de hotărâri elaborate la nivelul 

instituŃiei, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului de 

AdministraŃie, pentru analiză şi aprobare. 

Art.21. Consiliul ŞtiinŃific analizează şi avizează proiectele 

de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul 
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regulament şi/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul 

instituŃiei. 

Art.22. Lucrările Consiliului ŞtiinŃific se concretizează în 

concluzii sau propuneri, cu respectarea LEGISLAłIEI în vigoare, 

care se adoptă în prezenŃa a cel puŃin două treimi din membri, cu 

votul majorităŃii simple. Consiliu ŞtiinŃific se întruneşte ori de câte 

ori este nevoie, la propunerea managerului (director). 

 Art.23. Activitatea Consiliului ŞtiinŃific  este 

neretribuită. 
 

CAPITOLUL VI 

CompetenŃele, atribuŃiile şi responsabilităŃile  

conducerii executive şi ale celorlalte structuri funcŃionale  

ale Muzeului Municipiului Bucureşti 

 

Art.24. AtribuŃiile, competenŃele şi responsabilităŃile pentru 

fiecare post se detaliază în fişele de post întocmite conform 

prevederilor legale în vigoare şi se modifică corespunzător actelor 

normative apărute ULTERIOR. Fişele de post reprezintă anexă la 

contractul individual de muncă al salariaŃilor. 

AtribuŃiile specificate în fişele de post se pot completa cu alte 

atribuŃii dispuse/încredinŃate de şeful ierarhic superior, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.25. Principalele atribuŃii ale managerului (director), 

directorului adjunct, contabilului şef şi a celorlalte structuri 

organizatorice sunt: 



44 

 

(1) MANAGERUL (DIRECTOR) 

Managerul (Director), numit în urma câştigării concursului 

de proiecte de management este conducătorul instituŃiei, cu care 

Primarul General încheie contract de management, în condiŃiile 

legii. 

Managerul (Director) asigură conducerea instituŃiei, 

coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul 

specific de activitate prin proiectul de management şi răspunde de 

executarea obligaŃiilor asumate prin contractul de management 

încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice şi 

financiare convenite.  

Managerul(Director) are următoarele atribuŃii principale: 

• propune spre aprobare, în condiŃiile legii, proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituŃiei;  

• utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru 

realizarea sarcinilor instituŃiei pe care o conduce, potrivit 

prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi în 

condiŃiile stabilite prin dispoziŃiile legale coroborate cu 

prevederile contractului de management încheiat, fiind 

ordonator terŃiar de credite; în acest sens, răspunde de: 

- urmărirea modului de realizare a veniturilor 

proprii programate şi găsirea de soluŃii pentru 

creşterea nivelului acestora; 



45 

 

- adoptarea măsurilor pentru dezvoltarea şi 

diversificarea surselor de venituri suplimentare, 

cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 

angajarea, lichidarea şi ordonanŃarea 

cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

aprobate şi a veniturilor posibil de încasat; 

- integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau 

în administrarea instituŃiei; 

- organizarea şi Ńinerea la zi a contabilităŃii şi 

prezentarea la termen a situaŃiilor financiare 

asupra situaŃiei patrimoniului aflat în 

administrare şi a execuŃiei bugetare; 

- organizarea sistemului de monitorizare a 

programului de achiziŃii publice şi a programului 

de investiŃii publice; 

- organizarea evidenŃei programelor, inclusiv a 

indicatorilor aferenŃi acestora; organizarea şi 

Ńinerea la zi a evidenŃei patrimoniului, conform 

prevederilor legale; 

• elaborează şi fundamentează împreună cu directorul 

adjunct şi contabilul şef proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli al instituŃiei pe care îl înaintează spre avizare 

direcŃiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului 

General (DirecŃia Generală Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură  ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB; 
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• analizează şi propune, în baza prevederilor legale în 

vigoare, nivelul tarifelor practicate de instituŃie; 

• angajează cheltuieli, încheie contracte şi întreprinde alte 

operaŃiuni financiar-contabile împreună cu directorul 

adjunct şi contabilul şef, având în vedere încadrarea în 

limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului 

propriu aprobat;  

• reprezintă instituŃia în raporturile cu terŃii; 

• încheie acte juridice în numele şi pe seama instituŃiei, în 

limitele de competenŃă stabilite prin contractul DE management; 

• numeşte, prin decizie, componenŃa Consiliului de 

AdministraŃie şi Consiliului ŞtiinŃific, în conformitate cu 

prevederile legale;  

• numeşte, prin decizie, componenŃa comisiilor interne de 

specialitate, conform legislaŃiei în vigoare 

(recepŃie/evaluare/achiziŃii/restaurare de obiecte de patrimoniu, 

de inventariere, DE casare, etc.) 

• în cadrul Consiliului de AdministraŃie, în calitate de 

Preşedinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor 

semnalate de membrii Consiliului; 

• asigură configurarea proiectelor desfăşurate, în acord cu 

prevederile contractului de management; 

• asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite 

publicului, precum şi buna organizare a fiecărui compartiment, 

acordând atenŃie utilizării strategiilor de marketing; 
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• fundamentează şi propune proiectul de organigramă, 

numărul de personal, statul de funcŃii şi Regulamentul de 

organizare şi funcŃionare al instituŃiei, supunându-le spre 

aprobare, conform legislaŃiei în vigoare; 

• aprobă Regulamentul intern al instituŃiei; 

• se sesizează cu privire la disfuncŃionalităŃile apărute în 

activitatea instituŃiei, solicitând în acest sens note explicative 

şefilor de compartimente şi servicii, prin intermediul 

compartimentului juridic împuternicit în acest sens; 

• distribuie spre analiză şi soluŃionare corespondenŃa 

adresată instituŃiei; 

• stabileşte măsuri organizatorice, administrative sau 

disciplinare privind buna desfăşurare a activităŃii instituŃiei; 

• are calitatea de angajator pentru personalul instituŃiei. În 

acest sens: 

- selectează, angajează şi concediază personalul salariat, 

în condiŃiile legii; 

- negociază clauzele contractelor individuale de muncă, 

în condiŃiile legii; 

- dispune încadrarea, detaşarea, delegarea, numirea 

temporară a personalului instituŃiei, în condiŃiile legii; 

- încheie contracte individuale de muncă pe durată 

determinată, cu respectarea prevederilor din Codul 

muncii şi, după caz, din legile speciale, fără ca durata 
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acestora să depăşească durata contractului de 

management; 

- analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile 

personalului angajat al instituŃiei, inclusiv cele referitoare 

la programarea şi efectuarea .concediului de odihnă; 

- analizează periodic necesarul de personal şi stabileşte 

organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante, în condiŃiile legii; 

- în funcŃie de disponibilităŃile din bugetul aprobat cu 

această destinaŃie, aprobă planul anual privind 

perfecŃionarea profesională a personalului angajat în 

instituŃie; 

- evaluează performanŃele profesionale individuale ale 

personalului angajat de conducere din subordine directă, 

aprobă fişa postului şi fişa de evaluare a performanŃelor 

profesionale individuale ale întregului personal angajat în 

instituŃie; 

• decide, în condiŃiile legii, modificarea raporturilor de muncă 

ale personalului de specialitate din instituŃie, urmare evaluării, 

precum şi alte măsuri legale ce se impun; 

• coordonează activitatea de personal dispunând de 

prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sancŃiuni disciplinare salariaŃilor ori de câte ori constată că 

aceştia au săvârşit o abatere disciplinară; 
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• aprobă deplasarea în Ńară şi străinătate a personalului 

angajat în instituŃie, precum şi a colaboratorilor externi implicaŃi 

în proiecte proprii ale instituŃiei, în vederea participării la 

manifestări culturale de gen (expoziŃii, simpozioane etc), cu 

avizul DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii -DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ Turism - Serviciul Cultură - PMB; 

• răspunde de organizarea activităŃii de control financiar 

preventiv şi a controlului intern, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

• răspunde de organizarea activităŃii de pază şi prevenire 

împotriva incendiilor; 

• răspunde de organizarea activităŃii de sănătate şi securitate 

în muncă; 

• aprobă componenŃa comisiilor de evaluare a ofertelor 

precum şi documentaŃia referitoare la activitatea de achiziŃii 

publice; 

• iniŃiază contacte cu alte instituŃii similare din Ńară şi 

străinătate şi stabileşte participarea instituŃiei cu programe 

culturale specifice, cu avizul DirecŃiei Generale Dezvoltare şi 

InvestiŃii -DirecŃia Cultură,ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul 

Cultură - PMB; 

• efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din 

Ńară şi străinătate, în interesul instituŃiei, cu aprobarea 

Primarului General şi înştiinŃarea DirecŃiei Generale Dezvoltare 
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şi InvestiŃii — DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul 

Cultură - PMB; 

• reprezintă instituŃia şi asigură cooperarea cu instituŃii 

similare din Ńară şi străinătate PRECUM şi aderarea la organisme 

de profil interne şi internaŃionale, cu avizul DirecŃiei Generale 

Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - 

Serviciul Cultură - PMB şi aprobarea ordonatorului principal de 

credite. 

• dispune şi răspunde de întocmirea documentaŃiei necesare 

obŃinerii acreditării/reacreditării periodice a instituŃiei şi/sau a 

secŃiilor acestuia (Muzeele sau ColecŃiile aflate în subordine), 

pe care o supune dezbaterii Consiliului de AdministraŃie şi/sau 

Consiliului ŞtiinŃific, în vederea înaintării spre aprobarea 

organelor competente, conform prevederilor legale în vigoare;  

• dispune şi răspunde de demararea procedurilor care se 

impun pentru încheierea contractelor de asigurare parŃială sau 

integrală pentru bunurile mobile sau imobile, după caz, care fac 

obiectul patrimoniului muzeal, în funcŃie de bugetul de venituri 

şi cheltuieli aprobat; 

• ia măsuri pentru asigurarea Ńinerii Registrului informatizat 

pentru evidenŃa analitică a bunurilor culturale; 

• Managerul (director) îndeplineşte şi alte atribuŃii privind 

activitatea curentă a instituŃiei sau alte activităŃi similar de 

interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de 
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management, prin Hotărâri ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau dispoziŃii ale Primarului General. 

• În exercitarea atribuŃiilor sale, managerul (director) emite 

decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituŃiei, 

precum şi acorduri, avize şi instrucŃiuni privind desfăşurarea 

activităŃii specifice instituŃiei. 

• managerul (director) este evaluat periodic, în condiŃiile legii, 

în vederea verificării de către autoritate a modului în care au 

fost realizate obligaŃiile asumate prin contractul de 

management, în raport cu resursele financiare alocate. 

• În perioada absentării din instituŃie a managerului (director) 

atribuŃiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de altă 

persoană desemnată de managerul (director) în exerciŃiu, sau 

de o persoană numită de Primarul General, în condiŃiile legii, 

după caz. 

• Managerul (director) supune spre aprobare Primarului 

General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă 

şi o înaintează spre ştiinŃă, DirecŃiei Generale Dezvoltare şi 

InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul 

Cultură - PMB. 

• În situaŃia în care postul de managerul (director) este 

vacant, Primarul General asigură, în condiŃiile legii, numirea 

conducătorului interimar al instituŃiei şi organizarea concursului 

de proiecte de management în vederea desemnării 

conducătorului instituŃiei. 
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(2) DIRECTOR ADJUNCT 

• se subordonează managerului (director) al instituŃiei; 

• este locŃiitorul de drept al managerului (director) în toate 

problemele privind activitatea ştiinŃifică, şi de administraŃie a 

instituŃiei; 

• reprezintă instituŃia, în limitele delegării de competenŃă, 

stabilite de managerul; (director), inclusiv prin semnătură; 

• răspunde, verifică şi coordonează activitatea personalului 

din următoarele compartimente funcŃionale: SecŃia Patrimoniu - 

Istorie, SecŃia Restaurare - Conservare, SecŃia Arheologie, 

SecŃia Artă; 

• asigură, din punct de vedere ştiinŃific, activităŃile specifice 

secŃiilor pe care le coordonează: strângerea, conservarea, 

evidenŃa şi valorificarea patrimoniului muzeal; 

• controlează starea de conservare a obiectelor, condiŃiile de 

păstrare ale acestora; 

• controlează activitatea de salvare a obiectelor muzeale 

aflate în pericol de deteriorare prin intervenŃie imediată, şi 

luarea măsurilor necesare; 

• creează condiŃiile necesare privind valorificarea rezultatelor 

cercetărilor arheologice; 

• contribuie direct la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

.temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor;  

• asigură şi răspunde de conducerea curentă a secŃiilor pe 

care le coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată; 
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• asigură şi dezbate împreună cu şefii secŃiilor problemele 

legate de conservarea - restaurarea colecŃiilor aflate în 

subordine; 

• dezbate împreună cu şefii secŃiilor programul privind 

valorificarea specifică a patrimoniului existent; planifică şi 

urmăreşte realizarea evidenŃei bunurilor patrimoniale; 

• prin activitatea sa contribuie la strategia de funcŃionare şi 

de dezvoltare a instituŃiei; 

• răspunde de întreŃinerea şi asigurarea funcŃionalităŃii 

spaŃiilor şi activităŃii instituŃiei; 

• propune premierea sau sancŃionarea personalului din 

secŃiile de care răspunde; 

• asigură elaborarea anuală a planului de cercetare, de 

restaurare şi a raportului anual de activitate, precum şi a 

programelor de perspectivă ale secŃiilor pe care le 

coordonează; 

• face parte, în calitate de membru, din Consiliul de 

AdministraŃie, Consiliul ŞtiinŃific, Comisia de achiziŃii, etc. 

• răspunde împreună cu Contabilul Şef de inventarierea 

patrimoniului şi este preşedintele comisiei de inventariere; 

• participă la elaborarea proiectului de buget al instituŃiei; 

• propune scoaterea din funcŃiune, declasarea, 

disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea şi 

clasarea bunurilor aparŃinând instituŃiei, în condiŃiile legii; 



54 

 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de managerul (director) 

al instituŃiei. 

 

(3) CONTABIL ŞEF 

• asigură şi răspunde de conducerea şi coordonarea activităŃii 

economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, 

controlând şi urmărind efectuarea lor;  

• elaborează situaŃia financiară şi contul de execuŃie bugetară 

trimestrial şi anual; 

• asigură şi răspunde de verificarea actelor şi a înregistrărilor 

notelor contabile atât în contabilitate, cât şi în execuŃie; 

• poate exercita şi răspunde de controlul financiar-preventiv 

propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către 

managerul (director) al instituŃiei; 

• organizează şi urmăreşte respectarea normelor privind 

inventarierea patrimoniului; 

• asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului 

instituŃiei şi stabileşte metode legale de recuperare a pagubelor 

aduse acestuia; 

• planifică şi elaborează, în conformitate cu prevederile 

bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, monitorizarea 

execuŃiei bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de 

credite; 

• întocmeşte lunar contul de execuŃie bugetară a lunii 

precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii 
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curente către direcŃiile de resort din P.M.B. (DirecŃia Buget şi 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, 

ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB); 

• coordonează, verifică şi avizează întocmirea actelor 

comisiilor de recepŃie, inventariere, casare şi declasare, 

transferare a bunurilor; 

• răspunde de întocmirea şi transmiterea diferitelor situaŃii 

solicitate de direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General; 

• organizează şi răspunde împreună cu directorul adjunct de 

activitatea de inventariere a bunurilor aparŃinând instituŃiei, în 

conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite; 

• întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli 

şi, după aprobarea acestuia, urmăreşte executarea lui prin 

încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol 

bugetar; 

• avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea 

personală sau în colectiv a acestora şi propune, atunci când 

este cazul, predarea sau preluarea de către alŃi salariaŃi a 

gestiunilor; 

• răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare 

repartizate şi aprobate potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare; 

• răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice aflate 

la dispoziŃia instituŃiei;  
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• răspunde de completarea registrelor contabile, conform 

legislaŃiei în vigoare; 

• elaborează şi răspunde de documentaŃia economică 

necesară desfăşurării deplasărilor specialiştilor (devizele 

estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă, 

după caz); 

• repartizează pe activităŃi fondurile aprobate prin bugetul şi 

creditele bugetare deschise; 

• verifică toate documentele contabile care atestă mişcarea 

obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc precum şi ale 

diverselor sectoare de activitate din instituŃie; 

• verifică actele de casă şi bancă, deconturile, situaŃiile 

inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă şi legală a 

tuturor cheltuielilor şi veniturilor; 

• Contabilul şef solicită compartimentelor instituŃiei 

documentele şi informaŃiile necesare pentru exercitarea 

atribuŃiilor sale; 

• răspunde de organizarea, evidenŃa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale privind activitatea instituŃiei; 

• urmăreşte operaŃiunile de plăŃi până la finalizarea lor şi 

răspunde de efectuarea acestora în termen şi de încadrarea în 

prevederile bugetare, contractuale şi legale; 

• urmăreşte debitele instituŃiei şi răspunde de înştiinŃarea 

conducerii privind situaŃia acestora; 



57 

 

• urmăreşte derularea investiŃiilor din punct de vedere 

financiar; 

• centralizează şi Ńine evidenŃa execuŃiei bugetelor 

proiectelor culturale, pe care le transmite DirecŃiei Generale 

Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - 

Serviciul Cultură - PMB; 

•  răspunde de respectarea obligaŃiilor declarative şi de plată 

ce derivă din legile cu caracter fiscal şi de vărsarea de către 

instituŃie integral şi la termenele stabilite a sumelor aferente 

acestor obligaŃii; 

• coordonează, declasarea, disponibilizarea, transmiterea 

fără plată, valorificarea şi clasarea bunurilor aparŃinând 

instituŃiei, în condiŃiile legii, precum şi de derularea 

operaŃiunilor cu caracter economico-financiar; 

• Contabilul şef este responsabil de cunoaşterea şi aplicarea 

legislaŃiei în domeniul specific de activitate.  

• Contabilul şef are în subordine Compartimentul Financiar – 

Contabilitate. 

 

În activitatea de specialitate 

(4) SECłIA PATRIMONIU - ISTORIE 

• reprezintă una dintre cele mai importante secŃii muzeale; 

• asigură din punct de vedere ştiinŃific activităŃile specifice 

muzeului: strângerea, conservarea şi valorificarea patrimoniului 

muzeal; 
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• asigură evidenŃa, cercetarea, valorificarea şi îmbogăŃirea 

patrimoniului muzeal; 

• redactează şi plasează fişele primare de evidenŃă pentru 

obiectele muzeale nou inventariate; 

• achiziŃionează, evaluează şi reevaluează bunurile muzeale în 

condiŃiile legii; 

• asigură evidenŃa bunurilor care fac parte din patrimoniul 

muzeal prin Registrului informatizat pentru evidenŃa analitică a 

bunurilor culturale, document permanent, având caracter 

obligatoriu, cu menŃinerea registrelor de inventar şi a documentelor 

primare; 

• supraveghează şi verifică starea de conservare şi calitatea de 

bun muzeistic a obiectelor oferite spre achiziŃie sau donaŃie; 

• se ocupă de conservarea patrimoniului muzeal consemnând 

periodic starea în care se află; 

• propune măsuri urgente de intervenŃie asupra obiectelor în caz 

de necesitate; 

• coordonează/activitatea de înregistrare în inventarul general al 

muzeului a tuturor obiectelor acceptate de comisia de achiziŃii, 

precum şi integrarea acestora în colecŃiile muzeului; 

• colaborează la realizarea expoziŃiilor de bază şi a celor 

temporare; 

• asigură serviciul permanent în expoziŃia de bază şi în 

expoziŃiile temporare; 
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• se ocupă de conŃinutul ştiinŃific al cataloagelor expoziŃiei de 

bază şi a celei temporare; 

• valorifică rezultatele cercetării ştiinŃifice prin comunicări de 

specialitate; 

• redactează cataloage de colecŃii şi alte lucrări de specialitate; 

• elaborează şi realizează proiectele expoziŃiilor permanente, 

temporare, itinerante, etc. 

• asigură etalarea obiectelor muzeale potrivit normelor ştiinŃifice 

şi a criteriilor estetice; 

• redactează materiale pentru ghidaj atât în muzeu cât şi în 

expoziŃii; 

• asigură şi controlează securitatea bunurilor expuse sau 

depozitate;  

SecŃia Patrimoniu-Istorie include Palatul Voievodal Curtea 

Veche; 

• zona "Curtea Veche" ilustrează perioada de început a 

Bucureştilor, polarizând timp de mai multe secole viaŃa economică, 

socială şi politică a celui mai mare oraş românesc; 

• asigură evidenŃa, cercetarea, valorificarea şi îmbogăŃirea 

patrimoniului aflat în administrare; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar prin cercetare şi 

valorificare muzeistică; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 
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• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii şi 

publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante); 

• controlează periodic starea de conservare, a monumentului şi 

a obiectelor aflate în administrare; 

• elaborează tematica ştiinŃifică a expoziŃiei de bază; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

 

(5) SECłIA RESTAURARE – CONSERVARE 

• contribuie la conservarea şi restaurarea pieselor care 

compun patrimoniul muzeal; 

• realizează redarea obiectelor circuitului expoziŃional; 

• examinează metodic şi ştiinŃific obiectele muzeale propuse 

pentru restaurare; 

• stabileşte diagnosticul fiecărui caz, întocmeşte 

documentaŃia de restaurare şi proiectul de intervenŃie spre a fi 

supuse dezbaterii comisiei de specialişti; 

• efectuează toate intervenŃiile pe obiectele muzeale supuse 

tratamentelor cu respectarea principiilor restaurării ştiinŃifice; 

• prezintă rezultatele intervenŃiilor şi documentaŃia finală în 

comisia de restaurare; 

• răspunde de rezolvarea cazurilor de restaurare respectând 

standardele interne şi internaŃionale şi deontologia 

profesională; 

• întocmeşte rapoartele periodice privind starea de 

conservare a patrimoniului muzeal; 
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(6) LABORATORUL RESTAURARE PICTURĂ 

• întocmeşte rapoartele periodice privind starea de conservare 

a patrimoniului muzeal; 

• are o contribuŃie deosebită în redarea lucrărilor circuitului 

expoziŃional; 

• examinează metodic şi ştiinŃific lucrările propuse pentru 

restaurare; 

• stabileşte diagnosticul fiecărei lucrări, întocmeşte 

documentaŃia de restaurare şi proiectul de intervenŃie spre a fi 

supus dezbaterii comisiei de specialişti; 

• efectuează toate intervenŃiile pe lucrările de pictură supuse 

tratamentelor în spiritul principiilor restaurării ştiinŃifice; 

• prezintă rezultatele intervenŃiilor şi a documentaŃiei finale 

comisiei de restaurare; 

• se preocupă de salvarea lucrărilor de pictură aflate în 

pericol de deteriorare prin intervenŃie imediată, organizând 

acŃiuni de salvare; 

• rezolvă cazurilor de restaurare în acord cu standardele 

interne şi internaŃionale respectând deontologia profesională; 

(7) SECłIA ARHEOLOGIE 

• se ocupă de cercetarea vestigiilor arheologice precum şi de 

valorificarea şi integrarea lor în structura urbană actuală; 

• coordonează supravegherea permanentă a şantierelor de 

construcŃii pe care au fost identificate situri arheologice, din 

Bucureşti; 
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• organizează activitatea pe şantierele arheologice; 

• asigură fişarea, catalogarea şi evidenŃa materialelor 

arheologice recuperate; 

• valorifica rezultatele cercetărilor arheologice prin 

comunicări de specialitate; 

• elaborează tematici şi proiecte pentru expoziŃii cu caracter 

arheologic; 

• coordonează recoltarea şi ambalarea corectă a materialului 

arheologic dintr-un şantier arheologic; 

• coordonează operaŃiile de spălare şi marcare a materialelor 

arheologice dintr-un şantier arheologic; sortează, clasează 

materialul arheologic şi execută sau coordonează restaurarea 

parŃială a materialului ceramic. 

(8) SECłIA ARTĂ 

• asigură, din punct de vedere ştiinŃific, activitatea de 

cercetare, îmbogăŃire, conservare şi prelucrare a fondului 

patrimonial cu profil artistic - respectiv piese de artă plastică 

(pictură, sculptură, grafică) şi artă decorativă ; 

• asigură evidenŃa, cercetarea, valorificarea şi îmbogăŃirea 

fondului patrimonial cu profil artistic; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• controlează periodic starea de conservare a patrimoniului 

muzeal cu profil artistic; 

• asigură cercetarea, valorificarea şi îmbogăŃirea 

patrimoniului muzeal cu profil artistic; 
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• valorifică rezultatele cercetării ştiinŃifice prin comunicări de 

specialitate; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor;  

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii 

şi publicaŃii .de popularizare (ghiduri, pliante); 

• contribuie la fundamentarea şi proiectarea expoziŃiilor cu 

caracter artistic;  

În cadrul SecŃiei Artă este inclus Muzeul „Gheorghe 

Tăttărăscu". 

• muzeul este găzduit de casa în care a trăit şi a creat 

artistul, casă ce aminteşte de arhitectura vestitelor hanuri 

bucureştene; 

• prezintă şi conservă lucrările pictorului; 

• asigură conservarea obiectelor muzeistice aflate în 

administrare; 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

• organizează diferite manifestări; 

• contribuie la realizarea expoziŃiilor, la întreŃinerea şi 

actualizarea lor; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de 

expoziŃii.şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante). 

 

(9) SERVICIUL EXPOZIłII, ÎNDRUMARE MUZEALĂ ŞL RELAłII 

PUBLICE 
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• elaborează şi realizează proiectele expoziŃiilor 

permanente, temporar şi itinerante, etc, activităŃi curente şi de 

bază în muzeu; 

• organizează expoziŃii cu caracter temporar sau permanent; 

• redactează tematici pentru expoziŃiile temporare şi la cea 

de bază; 

• asigură etalarea obiectelor muzeale potrivit normelor 

ştiinŃifice şi a criteriilor estetice; 

• redactează materiale pentru ghidaj atât în muzeu, cât şi în 

expoziŃii; 

• controlează periodic starea de conservare a obiectelor din 

expoziŃia de bază şi cele temporare; 

• asigură legătura muzeului, cu alte instituŃii muzeale, cu 

instituŃii de cultură, de învăŃământ, presă, precum şi 

îndrumarea expoziŃională pentru vizitatori; 

• redactează comunicate de presă, articole şi materiale 

publicitare pentru mass-media; 

• coordonează toate manifestările muzeale; 

• coordonează toate activităŃile care au ca scop educaŃia prin 

muzeu şi pentru muzeu; 

• se ocupă de organizarea sesiunilor şi a ciclurilor de 

conferinŃe şi comunicări; 

• coordonează serviciul expoziŃional în expoziŃia permanentă; 

• coordonează activitatea editorială a muzeului; 



65 

 

• Ńine evidenŃa tuturor manifestărilor muzeale din cadrul 

Muzeului Municipiului Bucureşti. 

• coordonează activităŃile de publicitate şi marketing muzeal. 

 

(10) SERVICIUL DOCUMENTARE, BIBLIOTECĂ, ARHIVĂ 

• conservă, prelucrează şi îmbogăŃeşte, prin intermediul 

specialiştilor fondul de carte şi fondul arhivistic aflat în 

patrimoniul muzeului; 

• efectuează operaŃii legate de dezvoltarea colecŃiilor de 

carte (investigaŃie, selecŃie, evaluare periodică a colecŃiilor, 

etc); 

• prelucrează documentele în vederea elaborării lucrărilor 

bibliografice (bibliografii de diverse tipuri, cataloage 

bibliografice, indici de reviste, ghiduri) 

• redactează materiale cu caracter metodologic şi de 

specialitate (tehnici şi norme specifice activităŃilor de 

bibliotecă, studii, rapoarte, informări, recomandări, sinteze 

documentare pe probleme de bibliologie); 

• desfăşoară festivităŃi de relaŃii cu publicul; 

• se preocupă de  îmbogăŃirea patrimoniului muzeistic; 

• organizează şi participă la expoziŃii temporare tematice, 

• controlează periodic starea de conservare a cărŃilor şi 

documentelor din depozitele de carte; 
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• participă la redactarea materialelor şi textelor de 

specialitate privind difuzarea şi punerea în valoare a 

exponatelor. 

ARHIVA 

• asigură activitatea de primire, înregistrare şi clasare a 

tuturor documentelor; 

• răspunde de evidenŃa, selecŃionarea şi păstrarea 

documentelor; 

• respectă indicativul, termenelor de păstrare . a  

documentelor, precum şi nomenclatorului dosarelor, registrelor, 

condicelor şi celorlalte documente, conform prevederilor legale. 

 

(11) SECłIA MEMORIALĂ 

Este o structură organizatorică condusă de un şef secŃie, care 

coordonează activitatea muzeelor şi colecŃiilor care funcŃionează 

în spaŃiile prevăzute la art.27 (1) din prezentul regulament. Are 

următoarele atribuŃii: 

• asigură conservarea obiectelor aflate în administrare şi se 

fac propuneri în vederea restaurării;  

• valorifică cercetarea ştiinŃifică proprie prin elaborarea de 

lucrări de specialitate; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• organizează diferite manifestări; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 
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• redactează repertorii şi cataloage de colecŃii; 

• conservă şi prelucrează fondul colecŃiei; 

• conservă şi prelucrează fondul numismatic - monede, 

medalii, insigne, titluri valorice, etc.; 

• efectuează identificări ale pieselor numismatice păstrând 

datele şi informaŃiile ştiinŃifice referitoare la datele tehnice ale 

pieselor identificate; 

• aranjează colecŃiilor paranumismatice pe criterii ştiinŃifice: 

medalii şi plachete; decoraŃii, insigne, sigilografie; 

• elaborează tematica ştiinŃifică expoziŃiei de bază; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• organizează serate muzicale; 

• desfăşoară o activitate specifică de cercetare a bolŃii cereşti 

oferind posibilitatea observării fenomenelor astrale; 

• programează şi coordonează activităŃile de observaŃii 

astronomice pentru public în funcŃie de evenimentele 

prognozate; 

• asigură activităŃile de cercetare astronomică pe baza 

programelor prestabilite  

 

În structura SecŃiei Memoriale, funcŃionează următoarele muzee şi 

colecŃii: 

> MUZEUL MARIA şi DR. GEORGE SEVEREANU 

> MUZEUL C.I. şi C.C. NOTTARA 

> MUZEUL DR. VICTOR BABEŞ 



68 

 

> MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ DR. NICOLAE 

MINOVICI 

> COLECłIA LIGIA şi POMPILIU MACOVEI 

> MUZEUL THEODOR AMAN 

> MUZEUL FREDERIC ŞTORCK şi CECILIA CUłESCU - 

ŞTORCK 

> COLECłIA CORNEL MEDREA 

> OBSERVATORUL ASTRONOMIC AMIRAL VASILE 

URSEANU 

 

1. MUZEUL MARIA ŞL DR. GEORGE SEVEREANU 

FuncŃionează în casa medicului radiolog George 

Severeanu, membru fondator al SociatăŃii Numismatice Române şi 

director al Muzeului Municipal, casă construită la mijlocul veacului 

al XlX-lea. Are următoarele atribuŃii: 

• redactează repertorii şi cataloage de colecŃii; 

• redactează tematica expoziŃiei de bază de numismatică şi a 

colecŃiei Severeanu; 

• valorifică cercetarea ştiinŃifică prin lucrări de specialitate; 

• conservă şi prelucrează fondul colecŃiei Severeanu; 

• conservă şi prelucrează fondul numismatic - monede, 

medalii, insigne, titluri valorice, etc.; 

• efectuează identificări ale pieselor numismatice păstrând 

datele şi informaŃiile ştiinŃifice referitoare la datele tehnice ale 

pieselor identificate; 
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• se preocupă de conservarea obiectelor şi face propuneri în 

vederea restaurării; 

• aranjarea colecŃiilor paranumismatice pe criterii ştiinŃifice: 

medalii şi plachete, decoraŃii, insigne, sigilografie; 

• colaborează la organizarea şi realizarea unor expoziŃii 

temporare; 

• elaborează tematica ştiinŃifică expoziŃiei de bază; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator. 

 

2. MUZEUL C.I. ŞI C .C .  NOTTARA 

Evocă publicului vizitator viaŃa şi opera marelui actor 

Constantin I. Nottara şi aceea a fiului său Constantin C. Nottara - 

compozitor, dirijor, violonist; 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• se preocupă de conservarea obiectelor aflate în 

administrare şi face propuneri în vederea restaurării;      

• contribuie la redactarea  de repertorii, cataloage de 

expoziŃii şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante); 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• elaborează tematica ştiinŃifică a expoziŃiei de bază; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• organizează serate muzicale. 
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3. MUZEUL DR. VICTOR BABEŞ 

Prezintă prin intermediul obiectelor expuse activitatea celor 

doi savanŃi în domeniul medicinii româneşti; 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

• se preocupă de conservarea obiectelor aflate în administrare 

şi face propuneri în vederea restaurării; 

• valorifică cercetarea ştiinŃifică prin lucrări de specialitate; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• elaborează tematica ştiinŃifică a expoziŃiei de bază; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii 

şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante); 

• organizarea unor colocvii cu studenŃii FacultăŃii de Medicină. 

 

4. MUZEUL DE ARTA POPULARĂ DR. NICOLAE MINOVICI 

În Vila cu ClopoŃei, într-o reuşită interpretare a vechii 

arhitecturi româneşti, este expusă colecŃia de artă populară a 

doctorului Nicolae Minovici; 

 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului;  

• se preocupă de conservarea obiectelor aflate în colecŃia N. 

Minovici;  

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 
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•  elaborează tematica ştiinŃifică pentru expoziŃia de bază;  

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• valorifică cercetarea ştiinŃifică prin lucrări de specialitate; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii 

şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante): 

 

5. COLECłIA LIGIA ŞI POMPILIU MACOVEI 

Prezintă colecŃia de artă plastică şi artă decorativă a 

familiei Macovei, precum şi o parte din lucrările pictoriŃei Ligia 

Macovei; 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• elaborează tematica ştiinŃifică pentru expoziŃia de bază ; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de 

expoziŃii şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante) 

 

6. MUZEUL THEODOR AMAN 

Muzeul - casă memorială - se află în clădirea construită în 

1869 ca locuinŃă şi atelier după planurile lui Th. Aman. 



72 

 

• păstrează, în mare parte, vechea rânduială a casei, spaŃiul 

cel mai important fiind atelierul mare care funcŃionează ca şi 

expoziŃie permanentă pentru lucrările artistului; 

• asigură conservarea obiectelor muzeistice aflate în 

administrare; 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• contribuie la realizarae unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• elaborează tematica ştiinŃifică a expoziŃiei de bază ; 

• organizează.diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• valorifică cercetarea ştiinŃifică prin lucrări de specialitate; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii 

şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante). 

 

7. MUZEUL FREDERIC ŞTORCK ŞL CECILIA CUłESCU - 

ŞTORCK 

Clădirea construită după indicaŃiile lui Frederic Ştorck, 

adăposteşte operele pictoriŃei Cecilia CuŃescu - Ştorck, şi ale celor 

trei sculptori din familia Ştorck; 

• asigură evidenŃa, cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• asigură conservarea obiectelor muzeistice aflate în 

administrare; 

• elaborează tematica ştiinŃifică pentru expoziŃia de bază ; 



73 

 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• valorifică cercetarea ştiinŃifică prin lucrări de specialitate; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii 

şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante). 

 

8 . COLECłIA CORNEL MEDREA 

Prezintă lucrările de sculptură ale artistului; 

• asigură evidenŃa, cercetarea, valorificarea şi îmbogăŃirea 

patrimoniului; 

• asigură conservarea obiectelor muzeistice aflate în 

administrare; 

• contribuie la îmbogăŃirea fondului documentar; 

• valorifică cercetarea ştiinŃifică prin lucrări de specialitate;    

• elaborează tematica ştiinŃifică pentru expoziŃia de bază ;         

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• contribuie la realizarea unor expoziŃii permanente sau 

temporare, la întreŃinerea şi actualizarea lor; 

• contribuie la redactarea de repertorii, cataloage de expoziŃii 

şi publicaŃii de popularizare (ghiduri, pliante). 

 

9. OBSERVATORUL ASTRONOMIC AMIRAL VASILE URSEANU 

Desfăşoară o activitate specifică de cercetare a bolŃii 

cereşti oferind posibilitatea observării fenomenelor astrale; 
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• programează .şi coordonează activităŃile de observaŃii 

astronomice pentru public în funcŃie de evenimentele 

prognozate; 

• elaborează tematica ştiinŃifică pentru expoziŃia de bază ; 

• organizează diferite manifestări cu publicul vizitator; 

• asigură activităŃile de cercetare astronomică pe baza 

programelor prestabilite ; 

• asigură condiŃiile de expunere şi/sau depozitare necesare 

unor obiecte culturale cu probleme deosebite de conservare; 

• adăposteşte o expoziŃie privitoare la istoria astronomiei 

româneşti, colecŃia cuprinzând documente ce au aparŃinut 

Amiralului V.Urseanu, cărŃi şi manuscrise, obiecte de epocă, 

telescopul original, cadrane solare antice, instrumente 

astronomice vechi, panouri cu fenomene astronomice rare 

observate la noi în Ńară. 

 

În activitatea funcŃională: 

(12) COMPARTIMENT CONTENCIOS JURIDIC 

Activitatea este asigurată de consilierul juridic care îşi 

desfăşoară activitatea în condiŃiile şi cu atribuŃiunile prevăzute de 

dispoziŃiile legale în vigoare, având ca sarcină principală 

asigurarea legalităŃii şi apărarea intereselor instituŃiei. Are 

următoarele competenŃe: 

• Acordă asistenŃă juridică instituŃiei, pe baza mandatului 

managerului (director) în faŃa tuturor instanŃelor judecătoreşti, 
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organelor de urmărire penală, precum şi în raporturile acesteia 

cu autorităŃile şi instituŃiile publice, precum şi cu orice 

persoană juridică sau fizică, română sau străină; 

• Reprezintă instituŃia în acŃiunile civile, penale, în faŃa 

instanŃelor de fond, ordinare şi extraordinare; în faŃa tuturor 

instanŃelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de 

jurisdicŃie, în faŃa organelor de cercetare penală, notariatelor, 

a oricărui organ al administraŃiei de stat, pe bază de mandat 

acordat de managerul (director) al instituŃiei, pentru actele 

contencioase şi necontencioase; 

• Avizează deciziile emise de managerul (director) al 

instituŃiei, la solicitarea acestuia;. 

• Analizează şi avizează deciziile privind problemele de 

personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea 

contractelor de muncă, aplicarea de sancŃiuni disciplinare, 

etc); 

• Analizează din punct de vedere al legalităŃii şi avizează 

organigrama, regulamentul de organizare şi funcŃionare şi 

regulamentul intern; 

• Întocmeşte şi avizează, la cererea managerului (director), 

diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituŃia: de 

drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducŃie, 

parteneriat, închiriere, etc. 
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• Analizează şi avizează din punct de vedere al legalităŃii 

proiectele de contracte transmise de către compartimentele de 

specialitate; 

• Analizează şi avizează din punct de vedere al legalităŃii 

proiectele de contracte transmise de către alte persoane 

juridice cu care instituŃia intră în raporturi juridice; 

• Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect 

juridic întocmite în legătură cu activitatea instituŃiei; 

• Avizează note şi instrucŃiuni, din punct de vedere al 

legalităŃii, referitoare la atribuŃiile şi activitatea instituŃiei; 

• Urmăreşte durata contractelor de drept de autor informând 

în timp util conducerea instituŃiei cu privire la termenele de 

valabilitate ale acestora; 

• Redactează plângeri, acŃiuni către instanŃele de judecată, 

cereri notariale şi orice cereri cu caracter juridic privind 

activitatea instituŃiei, la solicitarea conducerii şi pe baza 

documentaŃiei primite de la compartimentele de resort, 

motivându-le în fapt şi în drept; 

• La sesizarea contabilului şef, stabileşte împreună cu 

managerul (director) al instituŃiei modul de recuperare a 

debitelor şi propune măsurile legale necesare pentru 

recuperarea acestora; 

• Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor 

normative cu referire la sfera de activitate a instituŃiei, la cererea 

compartimentelor şi acordă asistenŃă de specialitate acestora; 
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• łine evidenŃa tematică a actelor normative specifice 

domeniului de activitate al instituŃiei; 

• łine evidenŃă cronologică a tuturor contractelor în Registrul 

special de evidenŃă contracte; 

• Consultă cronologic publicarea noilor acte normative şi se 

asigură de aducerea la cunoştinŃă către personalul instituŃiei a 

celor din domeniul de activitate al instituŃiei, a modificărilor şi 

completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare; 

 

(13) BIROUL RESURSE UMANE - SALARIZARE 

Este o structură funcŃională care asigură: 

• Întocmirea şi gestionarea  contractelor individuale de 

muncă; 

• Elaborarea şi gestionarea activităŃii necesare întocmirii 

tuturor fişelor de post precum şi pentru evaluarea 

performanŃelor profesionale individuale ale salariaŃilor (în 

colaborare cu şefii de servicii, secŃie şi compartimente) 

conform prevederilor legale în vigoare; 

• Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante şi pentru promovare, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare şi asigurarea secretariatului comisiilor de examinare 

nominalizate de conducerea instituŃiei prin decizie; 

• Completarea dosarelor de personal, la zi; 

• Gestionarea carnetelor de muncă şi prelucrarea datelor în 

registrul de evidenŃă a salariaŃilor în format electronic;    
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• Demararea formalităŃilor care se impun pentru pensionarea, 

în condiŃiile legii, a personalului angajat; 

• Întocmirea dosarelor de pensionare şi urmărirea finalizării 

acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de 

muncă; 

• Întocmirea planurilor privind promovarea personalului; 

• Urmărirea modificării vechimii în muncă a salariaŃilor; 

• Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a 

drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de 

legislaŃia în vigoare; 

• Identificarea locurilor de muncă şi a meseriilor cu condiŃii 

grele, periculoase etc, conform legii, în vederea acordării 

sporurilor; 

• Întocmirea unui program anual de pregătire şi perfecŃionare 

profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor 

şefilor de servicii, secŃie şi compartimente, pe care îl 

înaintează spre aprobare managerului (director), în vederea 

dezvoltării performanŃelor profesionale ale personalului; 

• Vizarea semestrială a legitimaŃiilor de serviciu ale 

salariaŃilor; 

• Eliberarea de adeverinŃe salariaŃilor pentru diferite scopuri; 

• Programarea şi urmărirea concediilor de odihnă ale 

salariaŃilor; 
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• Elaborarea şi redactarea regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al instituŃiei în colaborare cu celelalte 

compartimente funcŃionale; 

• Stabilirea necesarului de personal pe structură, funcŃii şi 

meserii, grade, trepte profesionale si/sau categorii împreună cu 

serviciile de specialitate în limita numărului de personal şi a 

creditelor aprobate; 

• Elaborarea statelor de funcŃii anuale în conformitate cu 

organigrama şi numărul de posturi aprobate; 

• Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse 

în legislaŃie (indexări, majorări, promovări, etc.); 

• Redactarea, actualizarea şi aducerea la cunoştinŃa 

salariaŃilor a Regulamentului intern; 

• Redactarea deciziilor emise de managerul (director) al 

instituŃiei pentru relaŃiile de muncă din instituŃie; 

• EvidenŃa şi arhivarea deciziilor managerului (director) al 

instituŃiei, dispoziŃiilor Primarului General şi hotărârilor 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu referire la 

Muzeul Municipiului Bucureşti. 

• Întocmirea diferitelor situaŃii solicitate de organele de control 

abilitate şi/sau de direcŃiile de resort din aparatul de specialitate 

al Primarului General (DirecŃia Managementul.Resurselor 

Umane, DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism -Serviciul Cultură - PMB etc); 
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• Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului 

instituŃiei; 

• Întocmirea Fişelor Fiscale nr.1 şi nr.2, în conformitate cu 

prevederile legale şi susŃinerea acestora în faŃa organelor 

abilitate; 

• Colaborarea şi comunicarea eficientă cu toate 

compartimentele instituŃiei. 

 

În cadrul biroului este organizată şi activitatea de secretariat: 

• asigură transportul documentelor şi actelor încredinŃate; 

• răspunde pentru eventualele deteriorări sau pierderi de 

documente, când acestea au loc din culpa sa;       

• execută lucări de dactilografiere şi multiplicare; 

• dactilografiază lucrările în ordinea sosirii, respectând în 

acelaşi timp ordinea de urgenŃă hotărâtă de conducere; 

• primeşte corespondenŃa sosită pe adresa muzeului, o 

înregistrează şi o prezintă conducerii spre repartizare în 

aceeaşi zi sau cel mai târziu în dimineaŃa zilei următoare; 

• repartizează corespondenŃa conform rezoluŃiei managerului 

(director), pe bază de semnătură în registrul de primire; 

• primeşte corespondenŃa la semnat şi se îngrijeşte de 

expedierea ei prin poştă sau curier după ce o înregistrează de 

ieşire; 

• păstrează şi răspunde de ştampila instituŃiei şi o aplică pe 

semnăturile legale; 
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• răspunde de păstrarea registrelor de intrare şi ieşire a 

corespondenŃei instituŃiei; 

• primeşte obiectele oferite muzeului spre achiziŃie de la 

diverse persoane, depozitându-le într-o cameră de carantină 

până la preluarea lor de către comisia de achiziŃii sau 

laboratoarele de restaurare; 

• verifică periodic starea obiectelor şi a microclimatului din 

expoziŃia de bază; 

• păstrează calendarul şedinŃelor şi al obligaŃiilor conducerii; 

• primeşte şi răspunde de distribuirea sub semnătură a 

ziarelor şi a celorlalte publicaŃii de specialitate; 

 

(14) COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE    

AtribuŃiile Compartimentului Financiar- Contabilitate sunt: 

• Răspunde de buna funcŃionare a activităŃii financiar-

contabile a instituŃiei, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi 

delegările de autoritate primite din partea conducerii instituŃiei; 

• Urmăreşte executarea integrală şi întocmai a bugetului 

aprobat al instituŃiei; 

• Întocmeşte toate documentele şi efectuează toate 

înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative 

şi cu indicaŃiile metodologice ale direcŃiilor de specialitate din 

Primăria Municipiului Bucureşti, urmăreşte recuperarea 

sumelor debitoare şi achitarea sumelor creditoare; 
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• Centralizează propunerile de dotare cu echipamente 

întocmite de compartimentele instituŃiei şi alcătuieşte planul de 

investiŃii, răspunzând de realizarea lui; 

• Verifică legalitatea şi exactitatea documentelor de 

decontare şi a datelor din documentele de evidenŃă gestionară; 

• Întocmeşte şi transmite orice situaŃie economico-financiară 

solicitată de direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, de conducerea instituŃiei, de 

AdministraŃia Financiară, de Institutul NaŃional de Statistică 

etc.; 

• Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în 

contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcŃie de 

natura lor; 

• Răspunde de evidenŃa corectă a rezultatelor activităŃii 

economico-financiare; 

• la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de 

fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau 

băneşti; 

• Răspunde de întocmirea corectă şi în termen a 

documentelor cu privire la depunerile şi plăŃile în numerar, 

controlând respectarea plafonului de casă aprobat; 

• Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, 

verificarea acestora şi a documentelor însoŃitoare;      
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• Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se 

autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct 

sau indirect, angajamentele de plăŃi; 

• Exercită controlul zilnic asupra operaŃiilor efectuate de 

casierie şi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea 

obligaŃiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea 

răspunderilor legale, atunci când este cazul; 

• Răspunde de asigurarea şi ritmicitatea fondurilor necesare, 

în limita creditelor bugetare aprobate, desfăşurării în bune 

condiŃii a activităŃilor instituŃiei; 

• Răspunde de asigurarea şi ritmicitatea creditelor necesare 

în vederea realizării obiectivelor de investiŃii aprobatele 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

• Răspunde de transmiterea spre avizare la direcŃiile de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General (DirecŃia Generală Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia 

Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB, DirecŃia 

Buget) a listei de investiŃii detaliate în aşa fel încât să nu se 

producă întârzieri în derularea obiectivelor de investiŃii din 

cauza nerespectării termenelor sau a viciilor de întocmire a 

acestor documente; 

• Urmăreşte circulaŃia documentelor financiar-contabile şi ia 

măsuri de îmbunătăŃire a acesteia; 

• Asigură clasarea şi păstrarea în ordine şi în condiŃii de 

siguranŃă a documentelor şi actelor justificative ale operaŃiilor 
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contabile şi evidenŃa pierderii sau distrugerii lor parŃiale sau 

totale; 

• Poate exercita controlul financiar preventiv conform 

dispoziŃiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea 

conducerii, atunci când este cazul; 

• Prezintă conducerii instituŃiei spre aprobare următoarele 

situaŃii: bilanŃul contabil, raportul explicativ; 

• Participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe 

baza datelor din bilanŃ; 

• Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor aferente 

domeniului contabil, stabilite ca urmare  a controalelor 

financiar-gestionare efectuate de organele în drept; 

• Întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiŃiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, 

ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB; 

• Îndeplineşte orice alte atribuŃii dispuse de conducerea 

instituŃiei sau rezultate din actele normative în vigoare, în 

domeniul financiar-contabil; 

• Asigură evidenŃa obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe şi 

mişcarea acestora; 

• Întocmeşte documentaŃia necesară şi urmăreşte procedurile 

legale de declasare, disponibilizare, transmitere fără plată, 

valorificare şi clasare a bunurilor aparŃinând instituŃiei; 
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• Îndeplineşte atribuŃii de depozitare şi evidenŃă bunuri 

aparŃinând instituŃiei; 

• Întocmeşte statele de plată a drepturilor salariale şi 

efectuează la timp viramentele privind obligaŃiile de plată ale 

instituŃiei şi ale salariaŃilor către bugetul de stat, bugetele 

asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.; 

• Întocmeşte, după caz, lunar, trimestrial, semestrial şi anual 

situaŃii privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de 

sănătate, declaraŃii privind plata ajutorului de şomaj, dări de 

seamă privind calcularea reŃinerea şi virarea impozitelor pe 

salarii, statistici privind numărul personalului şi veniturile 

salariale, declaraŃii şi adeverinŃe privind impozitul reŃinut şi 

vărsat pentru persoane fizice (colaboratori); 

• Efectuează plăŃile ce derivă din contractele întocmite în 

baza Codului Civil, Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor şi 

drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, etc 

conform clauzelor contractuale şi Ńinând evidenŃa tuturor plăŃilor; 

• Întocmeşte declaraŃiile şi adeverinŃele pentru personalul 

plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior; 

• Elaborează şi răspunde de transmiterea, în termenul 

precizat, a situaŃiilor economice-financiare solicitate de direcŃiile 

din aparatul de specialitate al Primarului General; 

• Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea 

funcŃională şi/sau de specialitate a instituŃiei, conform normelor 

legale aplicabile. 
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(15) SERVICIUL TEHNIC-ADMINISTRATIV, ACHIZIłII 

PUBLICE, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Este o structură funcŃională condusă de un şef de serviciu care 

asigură conducerea şi coordonarea celor trei activităŃi, respectiv: 

activitatea tehnic-administrativă, cea de achiziŃii şi activitatea de 

sănătate şi securitate în muncă, având următoarele atribuŃii: 

• Propune managerului (director) al instituŃiei numirea, prin 

decizie, a comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea 

realizării achiziŃiilor publice; 

• Elaborează împreună cu directorul adjunct programul 

anual al achiziŃiilor publice, pe baza necesităŃilor şi 

priorităŃilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul 

instituŃiei, îl transmite spre aprobare managerului (director) şi 

ulterior, îl înaintează DirecŃiei Generale Dezvoltare şi 

InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul 

Cultură, compartiment funcŃional de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

• Transmite spre aprobare managerului (director) şi 

înaintează, spre ştiinŃă, DirecŃiei Generale Dezvoltare şi 

InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul 

Cultură - PMB orice modificare intervenită în programului 

anual al achiziŃiilor publice; 

• Avizează documentaŃia de atribuire a contractelor de 

achiziŃii publice sau a documentaŃiei de concurs de soluŃii;  
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• Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului 

aprobat şi a planului de achiziŃii anual şi analizează 

cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către 

celelalte compartimente; 

• Răspunde de coordonarea activităŃii personalului din 

subordine; 

• Verifică şi răspunde de respectarea normelor legale 

referitoare la achiziŃiile publice; 

• Avizează planul de comenzi lunare pentru produse de 

papetărie, curăŃenie, alte cheltuieli administrative în baza 

bugetului aprobat şi a planului anual de achiziŃii; 

• Prezintă directorului adjunct pentru verificare şi avizare 

documentaŃiile întocmite pentru realizarea achiziŃiilor publice 

şi pe cele pentru realizarea proiectelor culturale ale 

instituŃiei; 

• Supune controlului financiar preventiv toate documentele 

care presupun angajarea unor cheltuieli băneşti; 

• Verifică concordanŃa lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii 

executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări şi situaŃiile 

de plată ale executanŃilor şi informează conducerea 

instituŃiei; 

• Dispune şi verifică realizarea în condiŃiile legii a activităŃii 

de transport auto şi de inventariere şi conservare a 

patrimoniului; 
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• Dispune şi verifică întocmirea documentaŃiilor pentru 

obŃinerea autorizaŃiilor de funcŃionare a instituŃiei şi răspunde 

de obŃinerea autorizaŃiilor respective; 

• Propune directorului adjunct reamenajările, reparaŃiile 

capitale şi curente ce se impun, urmăreşte şi răspunde de 

aprobarea şi executarea proiectelor tehnice aferente, 

executarea şi recepŃia lucrărilor în conformitate cu proiectele 

tehnice şi cu devizele aprobate, în condiŃiile legislaŃiei în 

vigoare şi în colaborare cu compartimentul financiar, 

contabilitate; 

• Răspunde de întocmirea şi transmiterea diferitelor situaŃii 

solicitate de direcŃiile de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General; 

• Urmăreşte ca toate materialele necesare proiectelor să 

fie luate în evidenŃă şi gestionate conform prevederilor legale 

aplicabile. 
 

Activitatea tehnico-administrativă 

• Execută lucrările de întreŃinere curentă (zugrăveli, 

vopsitorii, lăcătuşerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită 

intervenŃia unor antreprize specializate; 

• Organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în spaŃiile 

deŃinute, precum şi întreŃinerea clădirii şi a spaŃiilor 

exterioare din vecinătatea acesteia; 

• Întocmeşte planul de comenzi lunare pentru produse de 

papetărie, curăŃenie, alte cheltuieli administrative în baza 
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necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a 

bugetului aprobat şi a planului anual de achiziŃii; 

• Efectuează manipulări de mobilier, în funcŃie de 

necesităŃi; 

• Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamităŃi; 

• Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure 

întreŃinerea, modernizarea, repararea şi exploatarea 

instalaŃiilor şi a altor echipamente din dotare, în condiŃii de 

deplină siguranŃă; 

• Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe din dotare; 

• Întocmeşte documentaŃiile pentru diversele autorizaŃii de 

funcŃionare ale instituŃiei, la solicitarea şefului Serviciului; 

• Înaintează spre aprobare şefului Serviciului propuneri 

privind reamenajările, reparaŃiile capitale şi curente ce se 

impun, urmăreşte şi răspunde de aprobarea şi executarea 

proiectelor tehnice aferente, executarea şi recepŃia lucrărilor 

în conformitate cu proiectele tehnice şi cu devizele aprobate, 

în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. 

 

 Activitatea de AchiziŃii Publice 

• Elaborarea programului anual de achiziŃii publice, 

împreună cu directorul adjunct şi Şeful Serviciului, pe baza 

necesităŃilor şi priorităŃilor comunicate de celelalte 

compartimente, respectiv a analizelor şi evaluărilor efectuate 
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de compartimentul financiar contabilitate, cu referire la 

consumurile şi cheltuielile din anii anteriori pe care îl 

transmite spre monitorizare DirecŃiei Generale Dezvoltare şi 

InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul 

Cultură - PMB; 

• Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, 

serviciilor şi lucrărilor a vocabularului comun al achiziŃiilor 

publice - CPV. 

• Estimarea valorii fiecărui contract de achiziŃie publică în 

baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente şi a 

studiului de piaŃă efectuat şi întocmirea notei privind 

determinarea valorii estimate; 

• Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui 

contract de achiziŃie publică şi întocmirea de note 

justificative privind alegerea procedurii de atribuire; 

• Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre 

publicare a anunŃurilor de participare sau data transmiterii 

invitaŃiilor de participare şi data limită pentru depunerea 

ofertelor, funcŃie de complexitatea contractului şi prevederile 

legale în materie; 

• Întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziŃii publice; 

• Întocmirea notelor de fundamentare cu privire la 

accelerarea procedurii de achiziŃie publică dacă este cazul; 

• Întocmirea de note justificative cu privire la impunerea 

unor cerinŃe minime de calificare referitoare la situaŃia 
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economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi 

.profesională a operatorilor economici; 

• Propunerea cuantumului garanŃiilor de participare în 

corelaŃie cu valoarea - estimată a contractului de achiziŃie 

publică, buna execuŃie şi forma de constituire a acestora, 

conform prevederilor legale.  

• Înaintarea de: propuneri către managerul (director) al 

instituŃiei pentru componenŃa comisiilor de evaluare a 

ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui 

contract de achiziŃie publică, comisie din care va face parte 

în mod obligatoriu; 

• Elaborarea şi transmiterea către DirecŃia Generală 

Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, Turism 

- Serviciul Cultură - PMB a solicitării de desemnare a unui 

reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare a 

ofertelor; 

• Înaintarea de propuneri şi fundamentarea necesităŃii 

cooptării unor experŃi din afara instituŃiei şi participarea 

acestora în cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de 

achiziŃie publică; 

• Respectarea regulilor de evitare a conflictului de 

interese; 

• Elaborarea sau, după caz, coordonarea activităŃii de 

elaborare a documentaŃiei de atribuire a contractului de 

achiziŃie publică sau, în cazul unui concurs de soluŃii a 
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documentaŃiei de concurs, în baza solicitărilor şi informaŃiilor 

comunicate de celelalte compartimente; 

• Înaintarea de propuneri în vederea achiziŃionării de 

servicii de consultanŃă pentru elaborarea documentaŃiei de 

atribuire a contractului de achiziŃie publică dacă este cazul, 

cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini şi a 

caracteristicilor tehnice şi funcŃionale solicitate în 

documentaŃia de atribuire; 

• Întocmirea şi îndeplinirea tuturor formalităŃilor, de 

publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în 

conformitate cu prevederile legale; 

• Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de 

desfăşurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitaŃiilor 

de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, 

transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, 

comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, 

comunicarea notificărilor de contestaŃie); 

• Primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor pentru 

procedurile organizate; 

• Întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, 

precum şi întocmirea; raportului procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziŃie publică; 

• Urmărirea şi restituirea garanŃiilor de participare la 

procedurile de achiziŃie publică în condiŃiile prevăzute de 

lege; 
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• Respectarea termenelor legale pentru încheierea 

contractului de achiziŃie publică; 

• Comunicarea cu Consiliul-NaŃional de SoluŃionare a 

ContestaŃiilor şi transmiterea, în termenele prevăzute de 

lege, a tuturor informaŃiilor şi materialelor solicitate de către 

acesta; 

• Încheierea contractelor de achiziŃie publică cu câştigătorii 

procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi 

lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor 

de specialitate; 

• Îndeplinirea tuturor formalităŃilor de raportare şi 

transmiterea lor, conform prevederilor legale, către 

Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

AchiziŃiilor Publice; 

• Gestionarea informaŃiilor cu privire la procedurile de 

achiziŃie publică organizate; 

• Cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei specifice domeniului 

de activitate a compartimentului; 

• Gestionarea sumelor de bani şi a documentelor de plată 

încredinŃate pentru efectuarea operaŃiunilor de 

aprovizionare; 

• Întocmirea formelor legale, conform dispoziŃiilor în 

vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor şi 

materialelor achiziŃionate. 
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Activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă 

Pe linie de securitate şi sănătate în muncă, răspunde de: 

• Asigurarea condiŃiilor de securitate şi sănătate în muncă 

(respectiv activităŃi de prevenire şi protecŃie şi activităŃi 

legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a 

salariaŃilor);   

• Întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din 

cadrul instituŃiei, a proiectului programului de măsuri şi 

propuneri privind protecŃia muncii; 

• Instruirea în domeniul protecŃiei muncii la angajare, 

lunar, trimestrial şi anual, după caz, a muncitorilor şi a 

celorlalte categorii de salariaŃi din instituŃie; 

• Analizarea cauzelor accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale şi propunea, în scris, a măsurilor 

legale de eliminare imediată a acestora; 

• Informarea conducerii instituŃiei asupra accidentelor de 

muncă produse în unitate; 

• Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă; 

• Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, 

pe baza avizelor medicale, pentru personalului instituŃiei; 

• Coordonarea activităŃii de protecŃie a muncii, în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

• Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru 

fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv 

executant, sarcină de muncă, mijloace de 
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muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri 

de muncă/posturi de lucru; 

• Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi 

protecŃie; 

• Elaborarea de instrucŃiuni proprii pentru completarea 

şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în 

muncă, Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale 

unităŃii, precum şi ale locurilor de muncă; 

• Propunerea atribuŃiilor şi răspunderilor în domeniul 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă, ce revin lucrătorilor, 

corespunzător funcŃiilor exercitate, care se consemnează în 

fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 

• Întocmirea unui necesar de documentaŃii cu caracter 

tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 

• Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul 

unităŃii; 

• EvidenŃa posturilor de lucru care necesită examene 

medicale suplimentare; 

• EvidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de 

legislaŃia specifică, pentru care este necesară autorizarea 

exercitării lor; 

• Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului 

de protecŃie şi prevenire şi a planului de evacuare; 
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• Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru 

desfăşurarea acestor activităŃi. 

• În Regulamentul Intern al Muzeului Municipiului 

Bucureşti vor fi consemnate activităŃile de prevenire şi 

protecŃie pentru efectuarea cărora instituŃia are capacitatea 

şi mijloacele adecvate, iar în fişa postului se  vor consemna 

activităŃile de prevenire şi protecŃie pe care salariatul din 

acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, 

timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze. 

Munca efectuată de muncitori calificaŃi, se desfăşoară potrivit 

sarcinilor şi repartiŃiei lucrărilor, pe care o face şeful serviciului. În 

realizarea sarcinilor ce le revin, muncitorii trebuie să: 

• execute în termen şi în cele mai bune condiŃii lucrările 

încredinŃate; 

• întreŃină în bune condiŃii utilajele şi sculele ce le-au fost 

încredinŃate şi de care răspund; 

• realizeze maxim de economii în executarea lucrărilor; 

• asigure executarea lucrărilor de revizie şi întreŃinere 

curentă: instalaŃii sanitare, electrice, lăcătuşerie, tâmplărie, la 

toate subunităŃile muzeului etc; 

• verifice şi urmărească buna funcŃionare a instalaŃiilor care 

măsoară consumurile; 

• efectueze intervenŃii de complexitate medie şi mică; 

• efectueze lucrări de întreŃinere şi igienizare a imobilelor; 
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• execute şi alte sarcini transmise de managerul (director) al 

muzeului; 

Şeful serviciului gestionează mijloacele fixe, instalaŃiile, sculele şi 

materialele necesare echipei, Ńinând evidenŃa lor la zi. 

 

CAPITOLUL VII  

Patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 

 

Art.26. (1) Patrimoniului mobil şi imobil administrativ . 

Muzeului Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în 

spaŃii proprietate publică a Municipiului Bucureşti, atribuite în 

administrare prin acte ale autorităŃii administraŃiei publice locale. 

Muzeul Municipiului Bucureşti are sediul în Bucureşti, str. B-dul 

I.C. Bratianu nr. 2 sector 3 şi are în administrare următoarele 

imobile (parte din ele înscrise în  lista monumentelor istorice şi de 

arhitectură) care găzduiesc muzeele şi colecŃiile instituŃiei : 
 

Palatul ŞuŃu - ExpoziŃie de bază 

şi Sediul Administrativ 
 

Bd. I.C. Bratianu nr. 2, sector 3  

 

Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche 
Str. Franceză nr. 25-31, sector 
3 

Muzeul CI. şi C.C. Nottara Bd. Dacia nr. 51, sector 2  
 

Muzeul de Artă Populară dr. Nicolae 
Minovici 

Str.Nicolae Minovici nr.1 sector 
1 

 
ColecŃia Ligia şi Pompiliu Macovei Str. 11 Iunie nr. 36-38, sector 4 

 
Observatorul Astronomic Amiral Vasile 

Urseanu 
Bd. Lascăr Catargiu nr. 21, 

sector.1 
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Muzeul Theodor Aman Str. CA. Rosetti nr. 8, sector 1 

 
Laboratorul Restautare Pictură Str. CA. Rosetti nr. 8, sector 1 

 
Muzeul Gheorghe-Tattarascu Str.DomniŃa Anastasia 

nr.17, sector 5 
 

Muzeul Fr. Ştorck şi Cecilia CuŃescu Ştorck Str. Vasile Alecsandri 

nr. 16, sector 1 

 
Muzeul Maria şi dr. George Severeanu Str. Henri Coanda nr. 26, 

sector 1 
 

Muzeul dr. Victor Babeş Str.  Andrei  Mureşanu  nr.   

14A, sector 1 

 
Casa Cesianu Calea Victoriei, nr. 151, 

sector 1 
  
Laboratorul restaurare Str. Berzei nr. 15-17, sector 1 
  
Depozitul bunuri administrative Calea Victoriei, nr. 25, sector 

3 
 

 

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al 

Municipiului Bucureşti conform Legii nr. 213/1998, iar bunurile 

mobile din dotarea instituŃiei (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac 

parte din domeniul privat al Municipiului Bucureşti. 

Muzeul Municipiului Bucureşti Ńine distinct evidenŃa 

contabilă a patrimoniului public şi privat al municipiului Bucureşti 

dat în administrarea sa. 
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InstituŃiei îi revine obligativitatea inventarierii anuale a 

patrimoniului mobil şi imobil administrativ şi a transmiterii acestuia 

către DirecŃia Generală Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, 

ÎnvăŃământ, Turism - Serviciul Cultură - PMB, spre luare la 

cunoştinŃă, introducere în baza de date a direcŃiei şi realizare a 

inventarului Municipiului Bucureşti. 

(2) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea 

bunurilor, a drepturilor şi obligaŃiilor cu caracter patrimonial ale 

muzeului asupra unor bunuri aflate în proprietate publică sau 

privată a municipiului Bucureşti pe care muzeul le administrează 

cu diligenŃa unui bun proprietar. 

Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau 

privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este 

reglementat conform dispoziŃiilor legale în vigoare. 

EvidenŃa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal se 

Ńine prin Registrul informatizat pentru evidenŃa analitică a bunurilor 

culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu 

menŃinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare. 

Bunurile culturale mobile şi imobile sunt înscrise în 

inventarul instituŃiei, pe baza căruia se Ńine evidenŃa generală a 

întregului patrimoniu de către structurile organizatorice cu atribuŃii 

în acest sens. 

Bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului 

muzeal sunt în mod obligatoriu asigurate parŃial sau integral, 

conform dispoziŃiilor legale în vigoare. 
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(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului 

Municipiului Bucureşti se gestionează potrivit dispoziŃiilor în 

vigoare, conducerea instituŃiei fiind obligată să aplice măsurile 

prevăzute de lege în vederea protejării, conservării şi asigurării 

acestora. 

CAPITOLUL VIII 

Buget, relaŃii financiare 

 

Art.27. Muzeul Municipiului Bucureşti este o instituŃie 

publică de cultură finanŃată din subvenŃii de la bugetul local al 

Municipiului'Bucureşti şi din venituri proprii, realizate din încasările 

provenite din tarifele pentru serviciile oferite, din alte activităŃi 

specifice, desfăşurate conform obiectului de activitate. Mai poate 

realiza venituri din valorificarea unor bunuri (mijloace fixe sau 

obiecte de inventar) şi din donaŃii şi sponsorizări de la persoane 

fizice sau juridice. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Municipiului 

Bucureşti se aprobă în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

Angajarea, ordonanŃarea şi lichidarea cheltuielilor, precum 

şi încheierea contractelor se asigură de către managerul (director), 

în calitatea sa de ordonator terŃiar de credite. 

Muzeul Municipiului Bucureşti poate primi finanŃări pentru 

programe culturale de interes local, naŃional şi internaŃional, donaŃii 

şi sponsorizări, în condiŃiile respectării prevederilor legale în 

vigoare. 
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CAPITOLUL IX 

DispoziŃii finale 

 

Art.28. Muzeul Municipiului Bucureşti este clasificat în 

categoria muzeelor de importanŃă naŃională. 

Parte din activităŃile Muzeului Municipiului Bucureşti pot fi 

asigurate cu servicii externalizate, în condiŃiile legii, cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite. 

Muzeul Municipiului Bucureşti îşi poate întocmi proceduri 

interne proprii de organizare şi funcŃionare ale Consiliului de 

AdministraŃie şi Consiliului ŞtiinŃific, cu consultarea DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, ÎnvăŃământ, 

Turism - Serviciul Cultură - PMB. 

Muzeul Municipiului Bucureşti utilizează sigla proprie. 

Anual, managerul (director) întocmeşte raportul de 

activitate, cu consultarea Consiliului de AdministraŃie şi a 

Consiliului ŞtiinŃific, pe care îl transmite direcŃiilor de specialitate 

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Prezentul Regulament se completează cu prevederile 

legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al 

instituŃiei, respectiv Legea muzeelor şi colecŃiilor publice 

nr.311/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

şi a actelor subsecvente acesteia. 

 Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi se va modifica şi completa, după 

caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu 

reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃie: Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele 

- Extindere clădire spital în vederea extinderii spaŃiului pentru 

C.P.U. - Compartiment de primire UrgenŃe 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al 

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 8/21.02.2011; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se sprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii Spitalul 3linic Prof. Dr. Theodor Burghele - 

Extindere clădire spital în vederea extinderii spaŃiului pentru C.P.U. 

- Compartiment de primire urgenŃe prevăzuŃi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 va fi 

asigurată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi din alte 

surse legal constituite. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 209 
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ANEXA 

la HCGMB nr. 209/2011 

 

 Indicatori tehnico - economici şi a documentaŃiei faza SF 

pentru obiectivul:  

 Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele  

 Extindere clădire spital în vederea extinderii spaŃiului pentru  

 C.P.U. - Compartiment de primire urgenŃe conform Devizului 

General privind cheltuielile necesare este de: 

Total:                                 23.912.563,03 RON inclusiv TVA, 

din care: C+I                       15.702.143,56 RON inclusiv TVA 

 Toată finanŃarea va fi asigurata din bugetul Primăriei 

Municipiului Bucureşti si va fi eşalonată pe o perioadă de 12 luni. 

Eşalonarea investiŃiei este următoarea :  

-Anul I (2011) 

Total:        7.430.000 RON inclusiv TVA,  

din care: 

 C+I           6.980.000 RON inclusiv TVA. 

- Anul II (2012) 

Total:       16.482.563,03 RON inclusiv TVA, 

 din care: 

C+I            8.722.143,56 RON inclusiv TVA. 

Proictant: S.C. APVV S.R.L. 

Sursa de finanŃare: Buget local 

Termen de finalizare: 12 luni calendaristice 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea continuării şi finalizării de către AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a obiectivului de 

investiŃii - Amenajare SecŃie Imagistică şi Reorganizare Mansardă 

la Spitalul Clinic "Sfânta Maria" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Potrivit prevederilor art. 16 coroborat cu art. 18 alin. (3) din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de Ministerul 

SănătăŃii către autorităŃile administraŃiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 alin. (1) din 

Hotărârea de Guvern nr. 529/2010 pentru aprobarea menŃinerii 

managementului asistenŃei medicale la autorităŃile administraŃiei 

publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei 

unităŃilor sanitare publice cu paturi pentru care se menŃine 

managementul asistenŃei medicale la autorităŃile administraŃiei 
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publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei 

unităŃilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 

managementul asistenŃei medicale către autorităŃile administraŃiei 

publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale preia 

drepturile şi obligaŃiile AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice - Sector 1, stabilite prin 

contractual nr.  2515/05.08.2009, în vederea continuării şi finalizării 

obiect Amenajare SecŃie Imagistică şi Reorganizare Mansardă 

"Sfânta Maria".      

 Art. 2 Se aprobă încheierea convenŃiei de novaŃie la 

contractul nr. 2515/05.08.2009 între AdministraŃia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti, AdministraŃia UnităŃilor de 

învăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice - Sector 1 

şi Asocierea S.C. Terra Gaz, conform anexei la prezenta hotărâre. 
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 Art. 3 Se aprobă finanŃarea investiŃiei prezentate la articolul 

1, în valoare de 8.164.025,25 lei (fără TVA), din bugetul 

AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 210 
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Anexa 1 la HCGMB nr. 210/2011 

 

ConvenŃie de novatie privind schimbare de creditor la 

contractul de lucrări nr. 2515/05.08.2009 încheiat între 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice - Sector 1 şi Asocierea Terra 

Gaz Construct SRL şi Sc Tehnoplus SRL 

 

Între: 

ADMINISTRAłIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI cu sediul în B-dul Regina Elisabeta, Nr. 47, Sect.5, 

Bucureşti (sediu provizoriu: Spitalul Clinic Colentina, Şos. Ştefan 

cel Mare, Nr. 11, Sect. 2 Bucureşti, Pavilion Boli Profesionale, 

Et.1), Tel: 021/310.10.59; 031/711.15.08; 0374.001.923, Fax: 

021/310.10.69; 0758.710.045, având C.I.F. 25502860, Cod IBAN 

RO53TREZ70024660220XXXXX, deschis la Trezoreria Operativă 

a Municipiului Bucureşti, reprezentată de director general, domnul 

Marius Savu , 

şi 

ADMINISTRAłIA UNITĂłILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂłILOR SANITARE PUBLICE - 

SECTOR 1 - cu sediul în Bucureşti, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, 

tel/fax: 021.319.32.51, cod fiscal 26363506/30.12.2009. cont nr. 

RO45TREZ70124510271XXXXX, deschis la Trezoreria sectorului 

1, legal reprezentată prin director Florentina Mihăilescu, pe de o 

parte Asocierea dintre SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL cu 
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sediul în Bucureşti, Str. Şaradei, Nr.12, sector 1, Tel: 

031/71.71.711, Fax: 031/71.71.715, cod unic de înregistrare R 

10376216, înregistrat în Registrul ComerŃului sub nr. 

J40/3046/1998, cont RO30TREZ7015069XXX007323 deschis la 

Trezoreria Sector 1, reprezentată legal prin Director General 

Alexandru BUN EA; şi  

SC TEHNOPLUS SERVICE SRL cu sediul în Bucureşti, Str. 

Odobeşti, Nr. 1, Sector 3, Tel: 021/348.52.72, 021/348.53.23; Fax: 

021/348.53.43; cod fiscal RO 4261939; certificat de înmatriculare 

J40/13952/1993, cont RO90TREZ7035069XXX002530 deschis la 

Trezoreria Sector 3, reprezentată legal prin Director General 

Octavian NICULESCU; 

conform acordului de asociere, lider al asocierii fiind SC TERRA 

GAZ CONSTRUCT, care va reprezenta asocierea şi va semna 

prezenta convenŃiei, pe de altă parte în calitate de executant. 

 

În temeiul prevederilor: 

a) Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 

c) H.G. 1567/2008 privind aprobarea listei unităŃilor sanitare 

publice cu paturi pentru care se transferă:managementul 

asistenŃei medicale către autorităŃile administraŃiei publice 

locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a 

criteriilor care stau la baza acestui transfer; 
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d) H.C.G.M.B nr. 425/2008 privind transmiterea în 

administrarea AdministraŃiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti a 18 spitale aflate în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti; 

e) Protocolului de predare-primire încheiat în data de 

03.01.2011 între reprezentanŃii Consiliului Local al Sectorului 

1 şi reprezentanŃii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

f) În baza H.C.G.M.B nr.  .......... /2011 privind aprobarea 

continuării şi finalizării contractului de lucrări pentru 

obiectivul de investiŃii "AMENAJARE SECłIE IMAGISTICĂ 

ŞI REORGANIZARE MANSARDĂ LA SPITALUL CLINIC 

"SFÂNTA MARIA", de către AdministraŃia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti. 

Art. 1 În vederea continuării şi finalizării obiectivului de investiŃie -

Amenajare SecŃie Imagistica si Reorganizare Mansarda la 

Spitalul Clinic "Sfânta Maria", ADMINISTRAłIA 

SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI va 

prelua toate drepturile si obligaŃiile stabilite in sarcina 

ADMINISTRAłIEI UNITĂłILOR DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR SI UNITĂłILOR SANITARE PUBLICE - 

SECTOR 1 prin contractul nr. 2515/05.08.2011. 

Art. 2. AdministraŃia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti se obligă să respecte întocmai toate prevederile 

contractului nr. 2515/05.08.2011. AdministraŃiei Spitalelor şi 

Servciilor Medicale Bucureşti nu îi sunt opozabile obligaŃiile 

pe care AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar 

şi UnităŃilor Sanitare Publice- sector 1 şi le-a asumat şi le 
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avea de îndeplinit până la data intrării în vigoare a prezentei 

convenŃii. 

Art. 3 Asocierea dintre SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL şi 

SC TEHNOPLUS SERVICE SRL se obligă să respecte 

întocmai toate prevederile contractului nr. 

2515/05.08.2011. 

Art. 4. Prezenta convenŃie intră în vigoare la data semnării lui de 

către părŃi, si a fost semnat in trei exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 
ACHIZITOR, ADMINISTRAłIA 
SPITALELOR SI SERVICIILOR 

MEDICALE BUCUREŞTI 

EXECUTANT, 
Asocierea dintre TERRA GAZ 

CONSTRUCT SRL şi TEHNOPLUS 
SERVICE SRL 

Director General, 
Marius SAVU 

 

SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL 
Director General, 

Alexandru BUNEA 
 

Director Economic, 
Sorin GURUIANU 

 

 

Şef Serviciu Juridic, 
Alina TONCA 

 

 

Viza CFP, 
LuminiŃa GÂLCA 

 

 

Director Administrativ, 
Bogdan GÂNGURA 

 

 

ADMINISTRATłIA UNITĂłILOR DE 
ÎNVĂłĂMÂNT 

PREUNIVERSITARE ŞI UNITĂłILOR 
SANITARE PUBLICE – SECTOR 1 

Director Florentina Mihăilescu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Cuptor de 

incinerare la Crematoriul Uman Vitan - Bârzeşti" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale. Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul 

Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 17/28.03.2011; 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii "Cuptor de incinerare la Crematoriul Uman 

Vitan - Bârzeşti", conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre 

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

din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti.  

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

Murg Călin 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 211
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Ai investiŃiei 

Servicii de proiectare, execuŃie lucrări si achiziŃionare dotări pentru  

"CUPTOR DE INCINERARE LA CREMATORIUL UMAN VITAN 

BÂRZEŞTI" 

 

VALOAREA TOTALA a LUCRĂRII LEI: 

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO: 

 

5.363.569,86 RON fără TVA 

1.267.893,50EURO fără TVA 

 

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ: 

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ: 

 

2.726.088,71RON fără TVA 

644.419,71 EURO fără TVA 

 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 

 

120.980,95 RON fără TVA 

28.598,67 Euro fără TVA 

 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE ŞI 

AUTORIZAłII 

55.093,65 RON fără TVA 

 

13.023,58 EURO fără TVA 

 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI 

ASISTENłĂ TEHNICĂ 

CHELTUIELI CONSULTANłĂ  ŞI 

ASISTENłĂ TEHNICĂ 

16.600, 00 RON fără TVA 

 

3.924,07EURO fără TVA 
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CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 

 

250.416,98 RON fără TVA 

59.196,03EURO fără TVA 

 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 

 

24 LUNI 

 

Curs schimb EURO/RON: 4.2303 la data de 16.08.2010 

  

Curs schimb EURO/RON: 4.2303 la data de 16.08.2010  

 

EŞALONAREA INVESTIłIEI: 
 PROIECTARE SI 

ASISTENTA TEHNICA 
+AVIZE SI 

AUTORIZATII+ 
ORGANIZARE ŞANTIER 

C+M + UTILAJE + 
TEHNOLOGIE 

DOTĂRI TOTAL 
INVESTIłIE 

ANUL 1 188,744.60 RON 4,825,893.82 RON fără TVA 
ANUL 2 10,400.00 RON 536,210.42 RON fără TVA 

 

TOTAL INVESTIłIE: 6,642,321.23 RON Tva inclus 

 

AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

     DIRECTOR, 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 pentru modificarea anexelor la Hotărârea  

C.G.M.B. nr. 8/27.01.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiŃii „Alimentare cu energie electrică a cimitirelor Berceni şi 

Domneşti" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi al AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, raportul 

Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 89/25.10.2011; 

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

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

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 8/27.01.201 i 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Alimentare cu energie 

electrică a cimitirelor Berceni şi Domneşti", se modifică conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. II Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 8/27.01.2011 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Alimentare cu energie 

electrică a cimitirelor Berceni şi Domneşti", se modifică conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

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

hotărâre. 

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

8/27.01.2011 rămân neschimbate. 

 Art. V DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 



118 

 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 212 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

aferenŃi studiului de fezabilitatepentru obiectivul de investiŃii  

"ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A CIMITIRULUI BERCENI" 

 

VALOAREA TOTALĂ  A LUCRĂRII LEI: 1,380,248 RON fără TVA 1,711,508 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 318,764 EURO fără TVA 395,267 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ 899,003 RON fara TVA 1,114,764 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ 207,622 EURO fără TVA 257,451 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 64,000 RON fără TVA 79,360 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 14,781 EURO fără TVA 18,328 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAłII 376,251 RON fără TVA 466,551 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAłII 

CHELTUIELI  CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

86,894 

   0 

EURO fără TVA 

 RON fara TVA 

107,749 

 0 

EURO cu TVA 

RON cu TVA 
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CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 

0 

 

40,992 

EURO fără TVA 

 

RON fara TVA 

0 

 

50,830 

EURO cu TVA 

 

RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 9,467 EURO fără TVA 11,739 EURO cu TVA 

DURATA DE REALIZARE A INVESTIłIEI 90 zile 
 

Curs schimb EURO/RON: 4,33 

EŞALONAREA INVESTIłIEI: 
 

  
PROIECTARE, ASISTENłĂ 
TEHNICĂ+ AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

 
C+M + 
UTILAJE + 
TEHNOLOGIE DOTĂRI 

TOTAL 
INVESTIłIE 
 fără 
TVA 

TOTAL 
INVESTIłIE cu TVA 
(RON) 

AANUL 1  
475,250   RON 

 
905,000   RON  

- 

 
1,380,250 1,711,510 

 
AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

 
Director, 

 
Bogdan Peter Tănase 
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ANEXA NR. 2 LA H.C.G.M.B NR. 212/2011 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

aferenŃi studiului de fezabilitatepentru obiectivul de investiŃii "ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICĂ A CIMITIRULUI DOMNEŞTI" 

 

VALOAREA TOTALĂ  A LUCRĂRII LEI: 1,590,770 RON fără TVA 1,972,555 RON cu TVA 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII EURO: 367,383 EURO fără TVA 455,555 EURO cu TVA 

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ 1,033,848 RON fara TVA 1,281,972 RON cu TVA 

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ 238,764 EURO fără TVA 296,067 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 73,600 RON fără TVA 91,264 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE 16,998 EURO fără TVA 21,077 EURO cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAłII 436,170 RON fără TVA 540,850 RON cu TVA 

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAłII 

CHELTUIELI  CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

100,732 

0 

EURO fără TVA 

 RON fara TVA 

124,908 

0 

EURO cu TVA 

RON cu TVA 
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CHELTUIELI CONSULTANłĂ ŞI ASISTENłĂ 

TEHNICĂ 

 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 

0 

 

47,151 

EURO fără TVA 

 

RON fara TVA 

0 

 

58,467 

EURO cu TVA 

 

RON cu TVA 

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 10,889 EURO fără TVA 13,503 EURO cu TVA 

 

Curs schimb EURO/RON: 4,33 

EŞALONAREA INVESTIłIEI: 

 
  
PROIECTARE, ASISTENłĂ 
TEHNICĂ+ AVIZE ŞI 
AUTORIZAłII 

 
C+M + 
UTILAJE + 
TEHNOLOGIE DOTĂRI 

TOTAL 
INVESTIłIE 
 fără 
TVA 

TOTAL 
INVESTIłIE cu TVA 
(RON) 

AANUL 1  
550,020   RON 

 
1,040,750   RON  

- 

 
1,590,770 1,975,555 

 
AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

 
Director, 

Bogdan Peter Tănase 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii Centrală 

Termică Şcoala de Artă Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

raportul Comisiei învăŃământ, Cultură, Culte şi sport din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de InvestiŃii - Centrală 



124 

 

Termică Şcoala de Artă Bucureşti, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

fonduri alocate de la bugetul local. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Şcoala de Artă 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 213 
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Anexa la HCGMB nr. 213/2011 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aderenŃi studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii 

 Centrală Termică Şcoala de Artă Bucureşti  

 

• Valoarea totală a investiŃiei  

 

 

din care C+M 

229.992 LEI  

(1 EURO=4,1344LEI) 

 

136 433 LEI 

• Durata execuŃiei 2,5 LUNI 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii 

„Centrul de Medicină Hiperbară" în cadrul Spitalului  

Clinic „Dr.Victor Babeş" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii şi AdministraŃia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 91/25.10.2011. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



127 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii „Centrul de 

Medicină Hiperbară" în cadrul Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeş", 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea obiectivului de investiŃii prevăzut la art. 1 se 

va efectua din bugetul local. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic „Dr. 

Victor Babeş" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 214 
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Anexa la HCGMB nr. 214/2011 

 

Indicatorii Tehnico - Economici ai obiectivului de investiŃii 

„Centrul de Medicină Hiperbară" în cadrul Spitalului  

Clinic „Dr. Victor Babeş" 

 

1. Valoarea totală (NV), inclusiv TVA este de 2.676.924,0 lei (în 

preŃuri octombrie 2011, 1 EURO = 4,3274 lei în data de 

27.10.2011) din care:  

 - construcŃii-montaj                            1.962.671,0 lei 

2. Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M) 

 -  anul I - 2.676.924,0/1.962.671,0 lei 

3. Durata de realizare:    7 luni 

4. CapacităŃi fizice 

Tratamente: 12 trat./ciclu x 4 cicluri/zi x 300 zile ~ 

15.000 tratamente/an. Prin realizarea investiŃiei scad 

cheltuielile sistemului sanitar, prin scurtarea perioadei de 

tratament faŃă de perioada de tratament clasică în spitale. 

5. Durata de recuperare a investiŃiei: circa 7 ani 

6. Număr de locuri create în faza de operare: 15 

7.  Raport beneficiu/cost 

B/C = 3.721.052 lei / 1.823.203 = 2,04 > 1 

8. Rata internă de rentabilitate financiară (RIR)=15,8% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C. G.M. B.  

nr. 288/2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate  

pentru consolidarea imobilului situat în Bucureşti,  

sector 3, B-dul I. C. Brătianu nr. 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 92/25.10.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 102/09.02.2011 privind aprobarea 

Programului de acŃiuni pe anul 2011 pentru proiectarea şi execuŃia 

lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate 
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prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care 

prezintă pericol public. 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. I Anexa la  Hotărârea C.G.M.B. nr. 288/2005 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului 

situat în Bucureşti, sector 3, B-dul I. C. Brătianu nr. 5, se modifică 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 288/2005 

rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 215 
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Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 215/2011 

 

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului 

consolidare imobil situat în bd. I. C. Brătianu nr. 5, sector 3 

 

 Valoarea totală a lucrărilor de consolidare este de 

3.350.617,03 lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea ConstrucŃii - 

montaj este de 2.866.542,33 lei (inclusiv TVA 24%), calculată la 

nivelul lunii octombrie 2011, conform Indicelui de actualizare este 

1,4009 (octombrie 2005 - octombrie 2011) conform Institutului 

NaŃional de Statistică. 

 
 Indicatori 

tehnico - economici 
LocuinŃe 
proprietate 
particulară 

LocuinŃe şi SAD 
proprietate de stat 

 
(incl.TVA 24%) (buget de 

stat) 

(buget 

local) 

Valoarea investiŃiei: 
 

TOTAL (lei) 
din care C+M (lei) 

 56,11 % 43,89 % 
3.350.617,03 1.880.031,21 1.470.585,81 

2.866.542,33 1.608.416,90 1.258.125,43 

DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE Şl INVESTIłII - 

DIRECłIA, INVESTIłII 
 

Director general, 
Bogdan HREAPCĂ 

Director executiv, 
Bogdan ŞOŞOACĂ 

  
Şef Serviciu Consolidări, 

Aurelia RADU 
 

Data: 18.11.2011 



133 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 să 

hotărască cu privire la asocierea cu Regia Autonomă 

„AdministraŃia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, 

în vederea realizării obiectivului de investiŃii destinat activităŃii de 

învăŃământ preşcolar 

(grădiniŃe) 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Cultură, învăŃământ, 

Turism; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaŃiei 

naŃionale; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), 

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliului Local Sector 3 să 

hotărască cu privire la asocierea cu Regia Autonomă 

„AdministraŃia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, 

în vederea realizării obiectivului de investiŃii destinat activităŃii de 

învăŃământ preşcolar (grădiniŃe). 

 Art.2 Cheltuielile aferente desfăşurării acestui obiectiv de 

investiŃii se vor încadra în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local Sector 3. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 216 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea modificării anexei nr. 14 la Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 25/2006 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiŃii „Modernizarea unor artere de penetrare, 

străpungeri, supralărgiri şi pasaje rutiere şi pietonale" cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 9/21.02.2011; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Anexa nr. 14 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 25/2006 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului de 

investiŃii „Modernizarea unor artere de penetrare, străpungeri, 

supralărgiri şi pasaje rutiere şi pietonale", cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea proiectului se va asigura din bugetul local al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/2006 

rămân neschimbate. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 217 
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 Anexa la HCGMB nr. 217/2011 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului 

,,ÎmbunătătŃirea condiŃiilor de circulaŃie Pasaj Muncii” 

 

1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv 

TVA) 

din care: 

lucrări de construcŃii montaj 

(1 Euro = 4,2412 RON) 

18.909.328 Euro-80.198.240 Lei 

 

15.900.594 Euro-67.437.600 Lei 

2. EŞALONAREA INVESTIłIEI 

- ANUL I 

din care: C+M 

 

- ANUL II 

din care: C+M 

 

- ANUL III 

din care: C+M 

 

3. CAPACITĂłI 

- SuprafaŃa drumului 

- Lungime linie tramvai 

- ReŃea contact tramvai 

- Refugii pietonale 

- Corpuri de iluminat 

- Durata de realizare a investiŃiei 

 

6.656.921 Euro 

5.547.435 Euro 

 

6.656.921 Euro 

5.547.435 Euro 

 

5.595.486 Euro 

4.805.724 Euro 

 

 

24.984 mp 

2,5 km c.s. 

2,5 km c.s 

4 

516 buc 

36 luni 

 

28.233.335 Lei 

23.527.780 Lei 

 

28.233.335 Lei 

23.527.780 Lei 

 

23.731.570 Lei 

20.382.040 lei 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea reevaluării indicatorilor  

tehnico-economici din cadrul Proiectului 

 „Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în 

Bucureşti" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - Serviciul învăŃământ - Unitatea 

de Implementare Proiect; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 4 şi art. 5 lit. d) din anexa 4 la Hotărârea de Guvern 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; 
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- Legii nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanŃare 

dintre România şi Banca Europeană de InvestiŃii şi Municipiul 

Bucureşti pentru finanŃarea proiectului privind reabilitarea 

infrastructurii educaŃionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 

octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă reevaluarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenŃi Proiectului: "Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în 

Bucureşti” prevăzuŃi în anexa care face parte intagrantă din 

prezanta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea investiŃiei, în valoare de 239,28 miloane de 

euro, se face astfel: 

a) 112,2 milioane euro fonduri rambursabile alocate de către 

Banca Europeană de InvestiŃii; 

b) 127,08 milioane euro fonduri din bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti. 
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 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentaei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 218 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Bucureşti, pentru anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice - DirecŃia Venituri; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 283 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 5 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea 

şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.l Pentru anul 2012, se menŃin în vigoare nivelurile 

impozitelor şi taxelor locale, ale taxelor pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice şi a altor taxe în municipiul Bucureşti, prevăzute 

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

completările ulterioare şi de alte acte normative specifice, precum 

şi prevederile referitoare la Normele metodologice de aplicare a 

hotărârii privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 340/2010, cu excepŃia celor prevăzute 

în Anexa nr. 1 pct. 1.1.5 paragraf 2 "pentru clădiri care nu au fost 

reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinŃă" şi în 

Anexa nr. 2. pct. 1.1.5 alin. 6, alin. 11 şi alin. 15 lit. a, b şi e. 

 Art.II În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota 

impozitului pe clădiri se stabileşte astfel: 

a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani 

anteriori anului fiscal de referinŃă,  

b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani 

anteriori anului fiscal de referinŃă. 

 Art. III prevederile Pct. 1.1.5 paragraf 2 din Anexa nr. 1 la 

H.G.M.B. nr. 340/2010 şi Pct. 1.1.5 din Anexa nr. 2 a H.G.M.B nr. 

340/2010 vor fi modificate şi interpretate corespunzător dispoziŃiilor 

art. II al prezentei hotărâri. 

 Art. IV Se modifică alin. 1.1 de la pct. 1.3.2 din Anexa nr. 2 
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de la H.C.G.M.B nr. 340/2010 şi va avea următorul cuprins: 

,,Autovehiculele hibrid şi electrice sunt exceptate de la plata cu 

95% din impozitul aferent autovehiculului. 

 Sunt considerate autovehicule hibrid şi/sau electrice: 

- autovehiculele care pot fi operate, în tot sau în parte electric 

hibrid sau cu motor electric; 

- toate autovehiculele trebuie să treacă clasa de mediu 2005” 

 Art. V Cota de impozit pentru clădirile cu destinaŃie turistică 

ce nu funcŃionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din 

valoarea de inventar a clădirii. 

 Art. VI BonificaŃia pentru plata cu anticipaŃie, până la data de 

31 martie 2012, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloacele de 

transport datorate de persoanele fizice pentru întregul an, este de 

10 %. 

 Art. VII Pentru plata cu întârziere a impozitului şi taxelor 

prevăzute în prezenta hotărâre se percep majorări de întârziere 

conform prevederilor legale referitoare la creanŃele bugetare. 

 Art. VIII Sumele încasate de către DirecŃiile de Impozite şi 

Taxe Locale de sector pentru bugetul municipiului Bucureşti vor fi 

virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare pentru 

veniturile încasate în luna anterioară. 

 Art. IX Orice prevdere contrară prezentei hotărâri de abrogă. 

 Art. X Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 

1-6 şi instituŃiilor publice de interes local ale municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 220 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind stabilirea preŃurilor medii ale produselor agricole pentru 

municipiul Bucureşti, pentru anul 2012 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice - DirecŃia Venituri; 

 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. 62 alin. (1) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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 Art.1 Pentru anul 2012 preŃurile medii ale produselor 

agricole pentru municipiul Bucureşti sunt următoarele: 

- grâu:  0,77 lei/kg 

- porumb boabe:  0,75 lei/kg 

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică AgenŃiei NaŃionale de 

Administrare Fiscală - DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 221 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României  

a solicitării de aprobare a Memorandumului privind 

măsurile de reglementare a datoriilor Regiei Autonome de 

DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti - RADET către S.C. 

Electrocentrale Bucureşti S.A. - Sucursala Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun 

al DirecŃiei Generale de Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia 

UtilităŃi Publice şi DirecŃia Generală Economică -DirecŃia Buget; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

în conformitate cu dispoziŃiile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naŃionale în domeniul 

ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziŃiile Hotărârii C.G.M.B. nr. 

424/2008 privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul 

Bucureşti, Regia Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice 

Bucureşti - RADET, Ministerul Economiei şi FinanŃelor, S.C. 

Electrocentrale Bucureşti S.A., Sucursala Bucureşti referitor la 
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graficul de eşalonare a plăŃilor către S.C. Electrocentrale Bucureşti 

S.A.; 

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

pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă înaintarea către Guvernul României a 

solicitării de aprobare a Memorandumului privind măsurile de 

reglementare a datoriilor Regiei Autonome de DistribuŃie a Energiei 

Termice Bucureşti - RADET către S.C. Electrocentrale S.A. - 

Sucursala Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă de 

DistribuŃie a Energiei Termice Bucureşti - RADET vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 222 
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De acord: 

Emil BOC 

PRIM MINISTRU 

 

MEMORANDUM 

 

IniŃiator: 

Ion ARITON, ministrul Economiei, ComerŃului şi Mediului de 

Afaceri 

Avizat: 

Gheorghe IALOMIłIANU, ministrul FinanŃelor Publice 

Constantin Traian IGAŞ, ministrul AdminsitraŃiei şi Internelor 

 

In Municipiul Bucureşti serviciul public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat este furnizat de Regia 

Autonomă de DistribuŃie a Energiei Termice (RADET), aflată în 

subordinea Consiliului General al Muncipiului Bucureşti. 

în calitate de operator al acestui serviciului de utilităŃi publice, 

RADET asigură 72% din necesarul de energie termică al 

Municipiului Bucureşti, furnizând energie termică pentru 1,3 

milioane de locuitori. Consumatorii finali sunt reprezentaŃi în 

proporŃie de 95% de populaŃie (utilizatori de tip casnic), iar 
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diferenŃa de agenŃi economici şi instituŃii publice (utilizatori de tip 

urban şi industrial). 

Pentru realizarea obiectului de activitate, RADET cumpără 

agent termic primar de la producătorii de energie termică. Din 

totalul cantităŃii de agent termic primar achiziŃionat de RADET, 

peste 90% provine de la SC Electrocentrale Bucureşti SA 

("ELCEN"), care deŃine principalele centrale electrice în 

cogenerare din Capitală. în acest scop, între cele două entităŃi au 

fost incheiate documente contractuale în conformitate cu 

reglementările cadru emise de autoritatea de reglementare 

competentă-Autoritatea NaŃională de Reglementare în Domeniul 

Energiei (A.N.R.E.) 

Pe fondul unui deficit de lichiditate generat de neîncasarea 

de la bugetul local şi central a sumelor reprezentând diferenŃă de 

preŃ pentru energia termică furnizată populaŃiei, RADET a 

înregistrat restanŃe majore în achitarea contravalorii agentului 

termic primar achiziŃionat de la ELCEN. Neplata la termen a 

facturilor emise de ELCEN a condus la adăugarea la datoria 

principală a majorărilor de întârziere calculate conform contractelor 

în vigoare. 

 

Astfel, la data de 30.09.2011, RADET Bucureşti înregistra o 

datorie totală faŃă de ELCEN de 2.111.452.086,26 lei, din care: 

■ 1.037.491.353,79 contravaloare energie termică şi apă de 

adaos; 
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■ 1.073.960.732,47 lei majorări de întârziere, din care: 

� 123.438.314,15 lei, confirmate şi acordate prin 

decizii ale instanŃelor de judecată şi puse în 

executare; la această sumă se adaugă 

cheltuieli de actualizare de 35.418.197,01 lei; 

� 484.601.290,45 lei - ce fac obiectul dosarelor 

aflate pe rolul instanŃelor de judecată; 

� 465.921.127,87 lei - care nu fac obiectul unor 

acŃiuni în instanŃă. 

SituaŃia prezentă reclamă măsuri urgente, de fond, astfel 

încât să fie asigurate fluxurile de numerar necesare pentru 

continuarea funcŃionării celor două entităŃi integrate sistemului 

centralizat de alimentare cu energie termică a populaŃiei Capitalei 

şi diminuării, pe cale de consecinŃă, a riscului major de privare a 

locuitorilor Capitalei de un drept elementar, cu consecinŃe grave în 

plan social, în profundă antiteză cu calitatea de stat cu drepturi 

depline al Uniunii Europene. 

 

În considerarea interesului public legat de furnizarea unuia 

din cele mai importante servicii comunitare de utilitate publică, vital 

pentru populaŃie, a cărui rezolvare nu poate fi amânată, pentru 

evitarea unor situaŃii cu consecinŃe grave in plan social, se 

propune luarea următoarelor măsuri: 
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I.   Mandatarea Adunării Generale a AcŃionarilor, Consiliului de 

AdministraŃie si a conducerii executive a ELCEN pentru 

negocierea şi încheierea următoarelor documente: 

a) Un document în formă scrisă (tranzacŃie) cu Municipiul 

Bucureşti şi RADET care să prevadă următoarele: 

1. RenunŃarea de către ELCEN la majorărilor de întârziere 

datorate de RADET la data de 30.09.2011, cu excepŃia 

celor care au fost acordate prin decizii irevocabile ale 

instanŃelor de judecată. 

2. Preluarea datoriei principale şi a majorărilor de 

întârziere care au fost acordate prin decizii irevocabile 

ale instanŃelor de judecată la bugetul local al 

Municipiului Bucureşti şi eşalonarea acestora pe o 

perioadă de 5-10 ani. 

3. Încetarea curgerii majorărilor de întârziere pe perioada 

eşalonării. 

4. ObligaŃia RADEI de a achita facturile curente la termenele 

scadente şi angajamentul Municipiului Bucureşti de a plăti 

contravaloarea acestor facturi către ELCEN în caz de imposibilitate 

de plată a RADET, nu mai târziu de 45 de zile de la emiterea 

facturilor. 

5. Data de emitere a facturilor de către ELCEN pentru RADET va 

fi data de 15 ale lunii următoare celei de consum. 
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b) Un act adiŃional la contractul/contractele încheiate cu RADET 

prin care să se modifice data emiterii facturilor de către ELCEN 

conform punctului 5 de mai sus precum şi prevederile privind 

imputaŃia plăŃii. 

 

II. Mandatarea conducerii executive a ELCEN pentru suspendarea 

judecăŃii în acŃiunile ce fac obiectul dosarelor aflate pe rolul 

instanŃelor judecată privind plata debitului principal şi a 

majorărilor de întârziere datorate de RADET, precum şi, după 

semnarea documentului prevăzut la litera a) de la punctul I de 

mai sus, pentru renunŃarea la judecată în aceste cauze. 

 
III. Modificarea, prin Ordin ANRE, a prevederilor Contractului-cadru 

de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii 
economici aflaŃi în competenŃa de reglementare a ANRE, 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 50/2009 în sensul suprimării 
literei a) a art. 13 (1) şi a aliniatului (2) al art.20. 
 

Prin această modificare se va realiza atât concordanŃa dintre 

perioada în care utilizatorii serviciului public de alimentare cu 

energie termică sunt obligaŃi, conform legislaŃiei specific, să 

plătească contravaloarea serviciilor furnizate de operatorul 

acestor servicii şi termenul de plată din contractele încheiate 

de aceşti operatori cu producătorii de energie termică, cât şi 

relaxarea relaŃiilor contractuale dintre operatori şi producătorii 

de energie termică. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenŃi 

documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru execuŃia 

lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Arcului, nr. 26, 

sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 102/09.02.2011 privind aprobarea 

Programului de acŃiuni pe anul 2011 pentru proiectarea şi execuŃia 

lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate 

prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care 

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru execuŃia 

lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Arcului, nr. 26, 

sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se asigură din 

transferuri de la bugetul statului pentru locuinŃele aflate în 

proprietatea persoanelor fizice şi din. bugetul jocjil pentru 

locuinŃele aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti-AdministraŃia Fondului Imobiliar. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 223 
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Anexa nr. 1  

la H.G.M.B nr. 223/2011 

 

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului consolidare 

imobil situat în str. ARCULUI nr. 26 sector 2 
 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare este de 4,404,253 

lei (inclusiv TVA 24%) din care valoarea ConstrucŃii - montaj este 

de 3.948,330 Iei (inclusiv TVA 24%), calculată la nivelul lunii 

noiembrie 2010 conform Deviz general din DocumentaŃia de 

avizare a lucrărilor de intervenŃie elaborată de S.C. „PROCEMA 

ENGENEERING" S.R.L. Indicele de actualizare este 1,0257 

(noiembrie 2010 + august 2011) conform Institutului NaŃional de 

Statistică. 
 Indicatori tehnico 

economici Deviz 

general 

(incl. TVA 24%) 

Indicatori 

tehnico 

economici 

actualizaŃi la 

nivelul lunii 

august 

(incl.TVA 24%) 

 

locuinŃe 

proprietate 

particulară 

(buget de stat) 

Valoarea investiŃiei: 

TOTAL (lei) 

din care C+M (lei) 

 

4.404.253 

3.948.330 

100,000 % 

4.517.442 

4.049.802 

100,000 % 

4.517.442 

4.049.802 

SuprafaŃa desfăşurată      mp 1042,50 

SpaŃii                                  nr. 12 

Durata de realizare a investiŃiei 24 luni 
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DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE ŞI INVESTIłII – 

DIRECłIA INVESTIłII 

 

Director general, 

Bogdan HREAPCĂ 

Director executiv, 

Bogdan ŞOŞOACĂ 

 

 Sef Serviciu Consolidări, 

Aurelia RADU 

 

 Întocmit, 

Expert Dana SAVIN 

 

Data: 27.09.2011 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  

aferenŃi documentaŃiei de avizare a lucrărilor  

de intervenŃie pentru execuŃia lucrărilor  

de consolidare la imobilul situat în str. Ştirbei Vodă, 

 nr. 20, sector 1 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia InvestiŃii; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- OrdonanŃei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr. 102/09.02.2011 privind aprobarea 

Programului de acŃiuni pe anul 2011 pentru proiectarea şi execuŃia 

lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate 

prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care 

prezintă pericol public. 

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

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

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

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenŃi 

documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃie pentru execuŃia 

lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Ştirbei Vodă, nr. 

20, sector 1, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se asigură din 

transferuri de la bugetul statului pentru locuinŃele aflate în 

proprietatea persoanelor fizice. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 224 
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Anexa nr. 1  

la H.G.M.B nr. 223/2011 

 

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului consolidare imobil situat în 

str.ŞTIRBEI VODĂ nr.20 sector 1 

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare este de 11.625.100 lei 

(inclusiv TVA) din care valoarea ConstrucŃii - montaj este de 8.916.280 lei 

(inclusiv TVA), calculată la nivelul lunii octombrie 2010 conform Deviz general 

din DocumentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃie elaborată de S.C. 

„PROIECT BUCUREŞTI" S.A. Indicele de actualizare este 1,0311 (octombrie 

2010 + august 2011) conform Institutului National de Statistică. 

 
 Indicatori tehnico 

economici 

Deviz general 

(incl.TVA 24%) 

 

Indicatori tehnico 

economici actualizaŃi la 

nivelul lunii august 

2011 

(incl.TVA 24%) 

locuinŃe 

proprietate 

particulară 

 (buget de stat) 

Valoarea investiŃiei: 

TOTAL (lei) 
 

11.625.100 

100% 

11.986.641 

100% 

din care C+M (lei) 
SuprafaŃa desfăşurată 

(m2) 
Spatii (nr.) 

8.916.280 

 

 

 

9.193.576 11.986.641 

 

4.250 

30 

Durata de realizare a 

investiŃiei 

(luni calendaristice) 

24 luni conform estimării făcute de S.C. „PROIECT 

BUCUREŞTI" S.A. 
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DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE ŞI INVESTIłII 
 
Director general, 
 
Bogdan HREAPCĂ 

  

 DIRECłIA 
INVESTIłII 
Director executiv, 
 
Bogdan ŞOŞOACĂ 

 
Sef Serviciu 
Consolidări, 
 
Aurelia RADU 

  Întocmit, 
Expert 
 
Mihaela PREDOI 
Data: 26.09.2011 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/2011 

privind aprobarea listei de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate 

sau construite din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, 

propusă de către Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale 

deosebite în care se găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti, 

solicitanŃi de locuinŃe sociale 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia SpaŃiu Locativ şi cu Altă 

DestinaŃie; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti nr. 330/2009 privind repartizarea 

locuinŃelor din fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti;  

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

pct. 2 şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

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

completează cu persoanele nominalizate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

128/2011 rămân neschimbate. 

 Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 225 
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Anexa la Hotărârea CGMB  

nr. 225/28.11.2011 

 

Lista de repartizare a locuinŃelor achiziŃionate sau constituite din 

fonduri proprii ale Municipiului Bucureşti, propusă de către 

Comisia de evaluare a situaŃiilor sociale deosebite în care se 

găsesc cetăŃenii Municipiului Bucureşti, solicitanŃi de locuinŃe 

sociale 

 

1. lorga Meletia 

2. Doseanu Smaranda 

3. Dumitrache Mariana 

4. Cojanu Georgeta 

5. Hutanu Adela 

6. Ignat Constantin 

7. Preda Maria 

8. Duicu Sandica 

9. Mihai Mihaela 

10. Coza Ionel Giani  

11. Precop Lucica 

12. Vasile Eftimie Valentin 

13. Nita Alberto Vasile 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind repartizarea de către Consiliul Local Sector 5 a locuinŃelor 

sociale transmise conform Hotărârii C.G.M.B. nr.18/2007 privind 

achiziŃionarea de imobile cu destinaŃia de locuinŃe de la persoane 

fizice sau juridice, modificată şi completată 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia SpaŃiu Locativ şi cu Altă 

DestinaŃie; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 La solicitarea Consiliului Local Sector 5 nr. 

27746/19.09.2011; 

 łinând seama de prevederile: 

- Legii nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinŃei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17 şi art. 45 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 LocuinŃele sociale transmise Consiliului ocal Sector 5 

în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 18/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămase nerepartizate, pot fi 

repartizate şi altor categorii de persoane sau familii îndreptăŃite, 

prevăzute de 

Legea nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare şi Normele metodologice de punere în 

aplicare ale acesteia, prin excepŃie de la prevederile art. 3 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 380/2007. 
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 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

380/2007 rămân neschimbate. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al 

Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 226 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului „ÎmbunătăŃirea accesului 

cetăŃenilor la servicii de sănătate de calitate prin implementarea 

unui sistem informatic integrat în cadrul Spitalului Clinic Prof. Dr. 

Th. Burghele" şi a cheltuielilor legate de proiect prin Programul 

OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-

2013, Axa Prioritară III, Domeniul Major de IntervenŃie 2, 

OperaŃiunea 4 SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate 

şi asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Management 

Proiecte şi FinanŃări Externe, AdministraŃiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. 

Burghele"; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 
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 În baza Programului OperaŃional Sectorial 2007-2013 

(POS-CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

3472/12.07.2007; 

 Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa III 

„Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat 

şi public", Domeniul Major de IntervenŃie 2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice", OperaŃiunea 4 

„SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - proiecte la 

nivei local; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 759/11.07.2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin Programele OperaŃionale, cu modificările şi 

compietărileulterioare; 

- Ordinului Ministrului Economiei şi FinanŃelor nr. 

2241/22.07.2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major de intervenŃie 2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice", din cadrul Axei 

prioritare III „Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru 

sectoarele privat şi public" din cadrulProgramului OperaŃional 

Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013; 
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-Art. 6 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/03.06.2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu modificările 

şi completările ulterioare 

- Cap. 1, art. 2 din Anexa Norme Metodologice la Ordinul 

Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2548/25.08.2009, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 64/03.06.2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1 Se aprobă proiectul „ÎmbunătăŃirea accesului 

cetăŃenilor la servicii de sănătate de calitate prin implementarea 

unui sistem informatic integrat în cadrul Spitalului Clinic Prof. Dr. 

Th. Burghele" în vederea cofinanŃării prin Programul OperaŃional 
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Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013; Axa 

prioritară III „Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru 

sectoarele privat şi public", Domeniul major de intervenŃie 2 

„Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice", 

OperaŃiunea 4 „SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate 

şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" -

proiecte la nivel local. 

 Art.2 Se aprobă sursele de finanŃare ale proiectului astfel: 

- valoare totală proiect 2.021.200 lei (inclusiv TVA) din care: 

- valoare eligibilă a proiectului 1.630.000 lei din care: 

-1.597.400 lei - asistenŃă financiară nerambursabilă FEDR 

(Fondul European de Dezvoltare Regională) şi buget stat; 

-32.600 lei - contribuŃie eligibilă solicitant, reprezentând 

2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

-cheltuieli neeligibile - TVA 391.200 lei. 

 Art. 3 Se probă finanŃarea, de la bugetul Spitalului 

Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele" a contribuŃiei proprii în valoare de 

32.600 !ei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 Art.4 Se aprobă finanŃarea de la bugetul Spitalului Clinic 

„Prof. Dr. Th. Burghele" a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în 

valoare de 391.200 lei. 

 Art.5 Sumele necesare pentru finanŃarea tuturor cheltuielilor 

proiectului se cuprind în bugetul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. 
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Burghele", astfel încât să se asigure implementarea optimă a 

proiectului iar Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele" va solicita 

rambursarea/decontarea din asistenŃa financiară nerambursabilă 

a cheltuielilor eligibile efectuate pentru implementarea proiectului. 

 Art.6 Se împuterniceşte Managerul Spitalului Clinic „Prof. 

Dr. Th. Burghele", în calitate de reprezentant legal al instituŃiei, de 

a semna toate documentele necesare finanŃării şi implementării 

proiectului. 

 Art. 7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul Clinic „Prof. 

Dr. Th. Burghele" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 227 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului „Implementarea unui  sistem integrat 

de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca" 

pentru facilitarea accesului cetăŃenilor la servicii medicale de 

calitate" şi a cheltuielilor legate de proiect prin Programul 

OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-

2013, Axa Prioritară III, Domeniul Major de IntervenŃie 2, 

OperaŃiunea 4 SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate 

şi asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar 

 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul comun de specialitate aL 

DirecŃiei Generale Dezvoltare şi InvestiŃii - DirecŃia Management 

Proiecte şi - FinanŃări Externe, AdministraŃiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalului de Boli Cronice „Sf. 

Luca"; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 
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 În baza Programului OperaŃional Sectorial 2007-2013 

(POS-CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

3472/12.07.2007; 

 Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa III 

„Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor pentru sectoarele privat 

şi public", Domeniul Major de IntervenŃie 2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice "OperaŃiunea 4 

„SusŃinerea implementării de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - proiecte la 

nivel local; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 759/11.07.2007 privind regulile de 

eligibilitate a chettuielilor efectuate în cadru! operaŃiunilor 

finanŃate prin Programele OperaŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Ordinului Ministrului Economiei şi FinanŃelor nr. 

2241/22.07.2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile pentru domeniul major ce intervenŃie 2 „Dezvoltarea şi 

creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice", din cadrul Axei 

prioritare III „Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru 

sectoarele privat şi  public" din cadrul Programului OperaŃional 

Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013; 
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- Art. 6 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Cap. 1, art. 2 din Anexa Norme Metodologice la Ordinul 

Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2548/25.08.2009, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 64/03.06.2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

pct. 3 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă proiectul „Implementarea unui sistem 

integrat de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice „Sf. 

Luca" pentru facilitarea accesului cetăŃenilor la servicii medicale 

de calitate", în vederea cofinanŃării prin Programul OperaŃional 
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TSectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 2007-2013, Axa 

prioritară III „Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru 

sectoarele privat şi public", Domeniul major de intervenŃie 2 

„Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice", 

OperaŃiunea 4 „SusŃinerea implement de soluŃii de e-sănătate şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" -

proiecte la nivel local. 

 Art.2 Se aprobă sursele de finanŃare ale proiectului astfel: 

- valoare totală proiect 2.021.200 lei (inclusiv TVA) din care: -

valoare eligibilă a proiectului 1.630.000 lei din care: 

-1.597.400 lei - asistenŃă financiară nerambursabilă FEDR 

(Fondul European de Dezvoltare Regională) şi buget stat; 

-32.600 lei - contribuŃie eligibilă solicitant, reprezentând 

2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

- cheltuieli neeligibile - TVA 391.200 lei. 

 Art.3 Se aprobă finanŃarea de la bugetui Spitalului de Boli 

Cronice „Sf. Luca" a contribuŃiei ororii în valoare de 32.600 lei, 

reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 Art.4 Se aprobă finanŃarea de la bugetul Spitalului de Boli 

Cronice „Sf; Luca" a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în 

valoare de 391.200 lei. 

 Art.5 Sumele necesare pentru finanŃarea tuturor cheltuielilor 

proiectului se cuprind în bugetul Spitalului de Boli Cronice „Sf. 
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Luca", astfel încât să se asigure implementarea optimă a 

proiectului iar Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca" va solicita 

rambursarea/decontarea din asistenŃa financiară nerambursabilă 

a cheltuielilor eligibile efectuate pentru implementarea proiectului. 

 Art.6 Se împuterniceşte Managerul Spitalului de Boli 

Cronice ,,Sf. Luca", în calitate de reprezentant legal al instituŃiei, 

de a semna toate documentele necesare finanŃării şi 

implementării proiectului. 

 Art.7 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, AdministraŃia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Spitalul de Boli 

Cronice „Sf. Luca" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 228 



183 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Municipiul 

Bucureşti şi DirecŃia Generală AnticorupŃie din cadrul Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, în scopul realizării proiectului ce 

vizează combaterea actelor de corupŃie 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Implementare Politici Publice; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi raportul Comisiei 

economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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 Art.1 Se aprobă Acordul de asociere încheiat între 

Municipiul Bucureşti şi DirecŃia Generală AnticorupŃie din cadrul 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, 

Acordul de asociere prevăzut la art. 1. 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 229 
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ACORD DE ASOCIERE 

 

Între: 

 

 Municipiul Bucureşti cu sediul în Splaiul IndependenŃei nr. 

291-293, sect. 6 Bucureşti, reprezentat prin Prof. Dr. Sorin Mircea 

OPRESCU, având funcŃia de Primar General. 

 

şi 

 

 Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia Generală 

AnticorupŃie, reprezentat prin Dr. Jănică ARION-łIGĂNAŞU, 

Chestor de poliŃie, având funcŃia de Director General. 

 

 Art. 1 Obiectul acordului consta în promovarea şi 

prezentarea activităŃii de prevenire şi combatere a corupŃiei. 

 

 Art. 2 AutorităŃile administraŃiei publice de la nivelul 

municipiului Bucureşti vor asigura achiziŃionarea, în baza 

legislaŃiei în vigoare, din fonduri provenite de la bugetul local, a 

materialelor de promovare, afişe, pliante şi alte materiale 

promoŃionale care vor conŃine machete de prezentare a activităŃii 
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de prevenire şi combatere a corupŃiei desfăşurată de Ministerul 

AdministraŃiei şi Internelor prin DirecŃia Generală AnticorupŃie, 

precum şi mesaje anticorupŃie. 

 

 Art. 3 AutorităŃile administraŃiei publice de la nivelul 

municipiului Bucureşti, vor facilita expunerea afişelor şi pliantelor 

la sediile lor, precum şi în alte instituŃii aflate sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel încât 

conŃinutul acestora să fie cât mai vizibil cu putinŃă. 

 

 Art. 4 DirecŃia Generală AnticorupŃie din cadrul Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor va pune la dispoziŃie textele şi 

conŃinutul materialelor de promovare a activităŃii de prevenire şi 

combatere a corupŃiei. 

 

Art. 5 DirecŃia Generală AnticorupŃie din cadrul Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor va asigura personalul de specialitate 

necesar în acŃiunile de promovare a activităŃii de prevenire şi 

combatere a corupŃiei. 

 

Art. 6 Acordul de asociere îşi produce efectele de la data 

semnării de către părŃi şi are valabilitate pe durată nedeterminată. 
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 Art. 7 Prezentul acord poate fi modificat sau denunŃat de 

către parti, de comun acord , numai prin act adiŃional aprobat prin 

hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

  

 Încheiat astăzi ________ în doua, exemplare, fiecare cu 

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, care prin 

semnătura si stampila recunosc ca au primit un exemplar din 

acord . 

 
Municipiul Bucureşti 

 
Ministerul AdministraŃiei şi 
Internelor DirecŃia Generală 

AnticorupŃie 
 

PRIMAR GENERAL 
 

Prof. Dr. Sorin Mircea 
OPRESCU 

DIRECTOR GENERAL 
 

Dr. Jănică ARION-łIGĂNAŞU, 
Chestor de poliŃie 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaŃiei de urbanism 

PUZ - B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 

716/117C/26.04.2010; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - DirecŃia Urbanism: avizul de 

oportunitate nr. 83/13.10.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare, a Teritoriului şi. Urbanism - 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 

12/18.02.2011/R/46/19.07.2011; 
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- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 85/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 6050/23/01.07.2011; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

6522/237/15.04.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 983689/18.03.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

986565/3282/17.06.2011 

- Primăria Sectorului 2 - Comisia socio+economică de examinare 

şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaŃă mare a sectorului 2 a Municipiului Bucureşti: aviz,nr. 

49795/56272/2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 
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- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă documentaŃia de urbanism PUZ - B-dul 

Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, pentru o suprafaŃă de teren 

S = 70230,12 mp, teren proprietate persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată cu Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 324/2010, amplasamentul reglementat urbanistic se 
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suprapune UnităŃii Teritoriale de ReferinŃă A3 - zona unităŃilor 

mici şi mijlocii, productive şi de servicii. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 60%; 

CUTvolumetricmax = 9; Hmax = 90,00 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: birouri, complex comercial, hypermarket, 

funcŃiune destinată învăŃământului preşcolar. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=70%; CUTmax = 4 

RmaxH = Complex comercial: 3S+P+3E (Hmax=28,00m); 

= Hypermarket cu  parterul destinat funcŃiunii de 

garare/birouri:  

P-P+1E (Hmax=20,00m)/P+2E; 

= Parcare/garare construcŃie supraterană: 3S+P+6E 

(Hmax=28,00m); = Birouri: 5S+P+14E (Hmax=45m) - 5S+P+17E 

(Hmax=60,00m)  

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

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

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 230 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Clucerul Udricani nr. 12, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a primarului general 

al Municpiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

generale Dezvoltare Urbană – DirecŃia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea din cadrul Consiliului General al Municpiului 

Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU – DU a PMB: aviz de urbanism nr. 21/08.04.2011, 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 78/2011; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniul NaŃional – DirecŃia Patrimoniu 

Cultural: aviz nr. 143/M/21.07.2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 8409/35/27.05.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 994965/29.04.2011; 
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- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

4467/19.04.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare; 

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

cu modificările şi compeltările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi compeltările ulterioare; 

 Cu respectarea prevderilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi compeltările ulterioare; 

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

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

publică locală, cu modificările şi compeltările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E  
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Clucerul 

Udricani nr. 12, sector 3 pentru o suprafaŃă studiată de cea, 4,4 

ha. din care terenul care a generat PUZ în suprafaŃă de 428 mp. 

(436 mp. din măsurători) proprietate privată a Municipiului 

Bucureşti dat în folosinŃă gratuită pentru 49 de ani fundaŃiei 

„Ronald S. Lauder" conform H.C.G.M.B. nr. 129/2010. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, 

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

Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, zona studiată prin PUZ este 

cuprinsă în subzona CP1 - subzona centrală în care se menŃine 

configuraŃia Ńesutului urban tradiŃional conŃinând o parte din zona 

protejată. Conform PUZ - Zone construite protejate, aprobat cu 

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

protejată 75 - Strehaia - fragment martor - subzona L2b. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: ZP 75: POT max. 65%; 

CUTmax: 2; Hmax: 13 m; Hmin: 10 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiunea: învăŃământ - Complex EducaŃional 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 84.2%; CUTmax 

= 3,90; Rh.max = 2S+P+2E+3-4R; H cornişă - existentă 

menŃinută; Hmax. = 22,0 m. 
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 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism si nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii 

deurbanism este de 5(cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 231 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Calea Călăraşi nr. 147, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 10/10.02.2011; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 50/2011; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

391/2719.04.2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4296/28.03.2011; 
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-Comisia de coordonare reŃele a PMB: aviz nr. 984222/1977/ 

14.03.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie a PMB: acord de principiu nr. 

8519/17.07.2009; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Cu respectarea prevderilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publica locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeuiul prevderilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), 

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

administraŃia publică locală, cu modificările şi compeltările 

ulterioare 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Călăraşi nr. 

147, sector 3 – pentru imobilul cu teren în suprafaŃă de 198,0 mp 

proprietate privată persoană fizică. 

 Conform PUZ – Zone construite protejate, imobilul este 

inclus în Zona protejată - 03 - Calea Călăraşilor. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 80%; 

CUTmax = 2,5; Hmax = 13m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

= S+P+3E; Hmax = 15,10 m; 

 FuncŃiuni: locuire 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 Perioada de valabilitate a prezentei documantaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 232 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Clucerului nr. 40, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.:  

1760/938417/01.11.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a . Teritoriului şi.Urbamsm – 

CTATU - DU a PMB: aviz de.urbanism nr. 4/24.01.2011 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului --DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială : aviz nr. 40/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 3137/10.03.2011; 
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- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură şi Patrimoniul NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

235/Z/09.03.2011; 

- Comisia de coordonare reŃele a PMB: aviz nr. 

975846/11.02.2011; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

977515/1693/22.02.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Cu respectarea prevderilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi compeltările ulterioare; 
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 În temeiul prevderilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c), şi 

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

publică locală, cu modificările şi compeltările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

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

40, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren studiată S = cca. 

4000,00 mp, din care S = 191,24 mp teren reglementat urbanistic 

ce a generat PUZ, teren proprietate persoană fizică. 

 Conform Planului Urbanistic Zonal - Zone Construite 

Protejate aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, 

amplasamentul se încadrează în Zona protejată nr. 58 - 

Parcelarea Clucerului. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 40%; 

CUTmax = 2,5; Hmin = 10,00m./Hmax= 13,00m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: extinderea locuinŃei şi mansardare în 

volumul podului existent. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 60%, 

CUTmax = 1,8; Rmaxh = S+P+1E+ M - Hm ax=  13m. 
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 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 A r t .  4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 233 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. 

N.D. Cocea nr. 122-124, sector 5 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 25/1/1/16.09.2009; 

- Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului: aviz nr. 14/2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 5288/426/2009; 

-Comisia de coordonare reŃele a PMB: aviz nr. 

920760/20/11.06.2010; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

16265/14.12.2009; 
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 łinând seama de prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, cu modificările şi compeltările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art. 1 Se aprobă Planului Urbanistic Zonal Str. N.D. Cocea 

nr. 122-124, sector 5  - suprafaŃa studiată prin PUZ: S = 4303,48 
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mp din care S = 400,00 mp teren care a generat PUZ – 

proprietate persoană fizică. 

 Prevederi PUG/PUZ aprobate anterior: PUG-ului 

Municipiului Bucureşti – Zona L1c – zonă destinată locuinŃelor 

individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; 

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

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuinŃe 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 36%; CUTmax = 

0,7; RmaxH= P+1E. 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 
Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 234 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Nuferilor nr. 38-42, nr. 44-48, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 

3/1/28/19.11.2008/R/14.01.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei - DirecŃia Generală 

Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 89/2009; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional a Municipiului 

Bucureşti: adresa nr. 101/1/SMI/15.02.2010; 
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- Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional - DirecŃia pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional a Municipiului 

Bucureşti: aviz nr. 164/S/17.02.2010; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 217/10/05.03.2009; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

32625/2109/24.12.2008 

- Comisia de coordonare a PMB - DirecŃia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului: aviz nr. 803829/20.02.2009; 

- Comisia tehnică de circulaŃie: acord de principiu nr. 

19367/15.12.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru.aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizidnală în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Nuferilor nr. 

38-42, nr. 44-48, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S=6519,33 

mp teren proprietate persoane fizice/juridice. 

 Conform documentaŃiei de urbanism PUZ - Şos. Străuleşti 

(Str. Liliacului - Str. Nuferilor), sector 1, aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 85/2006, amplasamentul ce face obiectul 

documentaŃiei de urbanism se încadrează în subzona cu funcŃiuni 

mixte. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax. = 50%; 

CUTmax. =3; Rmaxh=Ds+P+4E+M - Hmax cornişă=18,5 m.; 

 CondiŃii de construire aprobate: 
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 FuncŃiuni: locuire şi funcŃiuni mixte. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax.=47%; 

CUTmax.=2,5; Rmaxh=2S+Ds+P+3E - Hmax.=14,00 m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 235 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

PUZ – Str. Dem Teodorescu nr. 29, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃia Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de : 

- Primăria Municipiului Bucureşti – DirecŃia Urbanism: nr. aviz de 

oportunitate nr. 59/29.06.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – 

CTATU-DU a PMB: aviz de urbanism nr. 7/06.08.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 5/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4297/247/09.12.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 953497/06.12.2010; 
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- Comisia tehnică de circulaŃie: accord de principiu nr. 

13122/06.09.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru.aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizidnală în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Dem 

Teodorescu nr. 29, sector 3, pentru o suprafaŃă studiată de cca 6 

ha. din care terenul care a generat PUZ în suprafaŃă de 2320,80 

mp (2328 mp conform extrasefor de Carte Funciară), proprietate 

privată persoană juridică. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, 

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

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, zona studiată prin PUZ este cuprinsă în 

subzona L1a - locuinŃe individuale şi colective mici cu maxim P+2 

niveluri situate în afara perimetrelor de protecŃie. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; 

CUTmax = 0,9 (pentru P+1) -1,3 (pentru P+2); H m ax=  10 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuire şi funcŃiuni mixte. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax.=45%; 

CUTmax.=2,5; Rmaxh=S+P+3-4E; Hmax.=18 m. 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

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

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 236 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

PUZ-str. Gârlei nr. 24, sector 1 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Generale Dezvoltare Urbană - DirecŃiei Urbanism; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritonululi şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de : 

- Primăria Municipiului Bucureşti – DirecŃia Urbanism: nr. aviz de 

oportunitate nr. 68/07.07.2010; 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – 

CTATU-DU a PMB: aviz de urbanism nr. 9/06.09.2010; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – DirecŃia 

Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 4/2011; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 4296/246/09.12.2011; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 953503/05.11.2010; 
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- Comisia tehnică de circulaŃie: accord de principiu nr. 

941876/13950/27.09.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru.aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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Art.1 Se aprobă Pianul Urbanistic Zonal - Str. Gârlei nr. 

24, sector 1 pentru o suprafaŃă studiată de cca 6 ha. din care 

terenul care a generat PUZ în suprafaŃă de 1597,56 mp 

proprietate privată persoane fizice. 

 Conform PUG - ului Municipiului Bucureşti şi 

Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Bucureşti, 

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

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, zona studiată prin PUZ este cuprinsă în 

subzona L1d  

- locuinŃe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în 

zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului 

Capitalei. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax = 20%; 

CUTmax = 0,4 (pentru P+1)-0,7 (pentru P+2); Hm ax=  10 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni: locuire şi funcŃiuni mixte. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax.=38,37%; 

CUTmax.=2,11; 

Corp A: Rmaxh=S+P+4E; Hmax.=16,5 m. 

Corp B: Rmaxh=S+P+2E+E3 retras; Hmax.=13,5 m 

 Art.2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 237 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 389/2008 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

AsistenŃă Tehnică şi Juridică; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcŃionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c), art. 45 alin. (5) 

şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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 Articol Unic: Anexa 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 se 

modifică după cum urmează: 

a) Comisia pentru credite externe şi monitorizarea derulării 

acestora: 

1. Domnul Budulan Pompiliu se înlocuieşte cu domnul Ilie Petre; 

b) Comisia pentru salubritate: 

1. Domnul Ivaşcu Tiberiu se înlocuieşte cu domnul Ilie Petre 

c) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului: 

1. Domnul Budulan Pompiliu se înlocuieşte cu domnul Ivaşcu 

Tiberiu 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 238 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind măsuri pentru asigurarea sediului în vederea funcŃionării 

InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Muncipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile 

reşedinŃe de judeŃe în administrarea prefecturilor, cu modificările 

şi compeltările ulterioare; 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Artciol Unic. Până la identificarea unui sediu pentru 

InstituŃia Prefectului Bucureşti Municipiului Bucureşti, toate 

utilităŃile care deservesc sediul Palatului Administrativ din B-dul 
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Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 rămân funcŃionale şi vor fi 

achitate de către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

28.11.2011. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 28.11.2011 

Nr. 239 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 

2011 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de 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, precum şi a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2011; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a 
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împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

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

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

locale, republicată; 

 

 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 1.421.418,73 

mii lei se majorează cu suma de 258,48 mii lei devenind 

1.421.677,21 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 746.902,81 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  674.774,40  

mii lei; 
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 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.093.159,14 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.067.243,53 mii lei 

se majorează cu suma de 258,48 mii lei devenind 1.067.502,01 

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

astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 719.430,96 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 348.071,05 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii sunt în valoare de 

25.657,13 mii lei fiind repartizate pe secŃiuni, conform anexei nr. 

1.3, astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.993,13 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 664,00 mii 

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

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.421.677,21 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

� Bugetul local  în sumă de 1.102.597,63 mii lei se majorează 

cu suma de 258,48 mii lei devenind 1.102.856,11 mii lei şi este 

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

 

(1) 1.102.856,11 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 719.430,96 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 383.425,15 

mii lei; 

 

 (2) 154.926,69 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 80.609,49 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 74.317,20 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ;1.2.1.1.2 );  

 (3) 24.771,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 23.198,75 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.572,69 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1;1.2.1.2.2); 

 (4) 36.006,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 36.006,00 mii 

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

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

din care : 

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

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

 (6) 47.406,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.731,00 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.675,84 mii 

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

 (7) 169.880,59 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 162.902,98 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 6.977,61 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1 ; 
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1.2.1.6.1.1.1 ; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2 ; 1.2.1.6.1.2.1 ; 

1.2.1.6.1.2.2 ; 1.2.1.6.1.2.3 ; 1.2.1.6.1.3 ; 1.2.1.6.1.4); 

 (8) 6.183,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.563,50 mii lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 620,00 mii lei, 

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

 (9) 109.044,74 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 85.545,51 mii 

lei ; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.499,23 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 

(1.2.1.8.1 ;1.2.1.8.2); 

 (10) 159.241,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.580,00 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 60.661,10 mii 

lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.9 

(1.2.1.9.1 ;1.2.1.9.2 ;1.2.1.9.3 ;1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5); 
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 (11) 170.368,39 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

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

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 157.878,39 mii 

lei, nerectificându-se ; 

 (12) 152.988,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 151.554,61 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.433,84 mii lei, 

nerectificându-se ; 

 (13) 46.829,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

 - SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 43.729,12 mii 

lei; 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 3.100,16 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1) ; 

 (14) 24.689,09 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare 

multifuncŃionale 87.02, din care: 

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



235 

 

 - SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 24.689,09 mii 

lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1). 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

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

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar al anului 2010, care prevede: “Excedentul bugetelor 

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

Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

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

completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua secŃiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 

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

plăŃilor restante se reportează în exercitiul financiar următor şi se 

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

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

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 28.689,85 
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mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi este repartizat 

pe secŃiuni, conform anexei nr. 1.4, astfel :  

(1) 28.689,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 

50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 27.471,85 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.218,00  

mii lei; 

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

61.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

 

 (3) 15.687,85 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 15.023,85 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 664,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

 

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

capitolul 68.10, din care: 
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 3.300,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

 

 (5) 9.649,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 9.095,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 554,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1). 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 2.478,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 554,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la 

sfârşitul anului 2010. 

 

� Bugetul din împrumuturi externe şi interne pe anul 

2011 în sumă de 290.131,25 mii lei nu se rectifică fiind repartizat 

pe secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează:  

 

 (1) 215.000,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, din care : 
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- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 215.000,00  mii 

lei; 
 

 (2) 215.000,00 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică, nerectificându-se ; 
 

 (3) 75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.07 nerectificându-se, din care : 
 

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

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  mii 

lei; 
 

 (4) 65.131,25 mii lei pentru capitolul 70.07 LocuinŃe, servicii 

şi dezvoltare publică, nerectificându-se ; 

 (5) 10.000,000 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, 

nerectificându-se; 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 641.378,32 

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

- 350.029,07  mii lei – buget local ; 

- 290.131,25 mii lei  – suma alocată pentru împrumuturi externe si 

interne ;   
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- 1.218,00 mii lei – suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, PoliŃia Locală Sector 1, 

UnităŃile de ÎnvăŃământ din Sectorul 1, AdministraŃia PieŃelor 

Sector 1, Complexul MultifuncŃional Caraiman, AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, DirecŃia InvestiŃii şi Serviciul  

Secretariat General, AudienŃe, precum şi serviciile interesate ale 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 190 

Data: 03.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii 

al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată; 

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

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

coroborată dispoziŃiile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



241 

 

 Luând în considerare prevederile din OrdonanŃa 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, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.157/26.07.2010 privind modificarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, cu 

modificările ulterioare; 

 În concordanŃă cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.181/27.10.2011 privind modificarea Statului de funcŃii al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1; 

 łinând cont de dispoziŃia Primarului Sectorului nr. 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 4868 din 13.07.2010, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând dispoziŃia Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului 

Bucureşti nr. 5914 din 01.11.2011 prin care se stabileşte numărul 

maxim de posturi de 99 pentru AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1; 

 łinând seama de adresa nr. 17457/P/13.07.2010, emisă de 

Prefectul Municipiului Bucureşti; 
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 Luând în considerare adresa nr. 6016/P/16.03.2011, emisă 

de Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării 

prevederilor art. I, punctul 14, lit.”b” din Legea nr. 13/2011 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, prin care se stabileşte numărul maxim de 

posturi de 952 pentru unitatea administrativ territorială a 

sectorului 1, începând cu data de 17.03.2011, cu excepŃia celor 

din cadrul capitolelor bugetare „InvaŃământ, Asigurări, AsistenŃă 

Socială şi Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin 

alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;  

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

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

locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea numărului maxim de posturi 

de la 100 la 99 de posturi pentru AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1.  
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 Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 157/26.07.2010, privind aprobarea Organigramei, 

Statul de funcŃii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările 

ulterioare, îşi păstrează valabilitatea.  

 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 191 

Data: 03.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvâŃământ Preuniversitar şi a 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educaŃiei 

naŃionale, cu modificările şi completările ulterioarei; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare coroborate cu prevederile Legii nr. 

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 40/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unele unităŃi sanitare de interes local din 

domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

SănătăŃii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului 

Bucureşti ; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanŃarea şi administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului României 

nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărărea 

Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor 
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metodologice pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de 

stat ; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.70/2002 privind administrarea unităŃilor sanitare 

publice de interes judeŃean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.78/28.04.2011  privind modificarea şi aprobarea 

Statului de funcŃii  şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi 

UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Văzând DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

5914/01.11.2011 prin care se stabileşte numărul maxim de 

posturi de 16 pentru AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 ; 

 Având în vedere Referatul nr. 5739/31.10.2011 emis de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 privind solicitarea suplimentării unui 

post de conducere; 

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

alin.(1), lit.”b”din Legea nr.215/23.04.2001 administraŃiei publice 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

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

din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, cu un număr de total de 16 posturi, 

conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

Organizare şi funcŃionare al AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri 

al Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 192 

Data: 03.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi completarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/28.06.2011 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în 

vederea finanŃării în cadrul POR/Axa prioritară 3-

“ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale 

a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. 

Andrei” elaborat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completări; 
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea 

depunerii în vederea finanŃării în cadrul POR/Axa prioritară 3 - 

“ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale/DMI ”Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale”, a 

Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. 

Andrei”, elaborat de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se rectifică şi se completează Anexa nr. 1 - AchiziŃii 

Publice şi Anexa nr.2 – FinanŃarea Proiectului la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 121/28.06.2011 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
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Sectorului 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în 

vederea finanŃării în cadrul POR/Axa prioritară 3 -“ÎmbunătăŃirea 

infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale”, a Proiectului 

“Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr.2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind 

aprobarea depunerii în vederea finanŃării în cadrul POR/Axa 

prioritară 3 - “ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale/DMI 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii sociale”, a Proiectului “Dezvoltarea Complexului 

Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 rămând 

nemodificate. 

 

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

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 



252 

 

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.: 193 

Data: 03.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr.196/29.09.2010 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; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile art. 140, alin.(1) din OrdonanŃă 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 58/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

şi alte măsuri financiar-fiscale; 
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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 modifică poziŃiile nr.135, 136, 153, 170, 181, 183, 

201 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

196/29.09.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici 

aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului de 

reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv 
Valori cu TVA 

InvestiŃie C+M  InvestiŃie C+M 

  
 

mii lei  mii lei  mii euro mii euro 

153 
Imobilul din Bulevardul Dinicu 
Golescu nr. 23-25, Blocul B, sc. 1, 
3, 4, 

6.295,276 5.334,980 1.486,839 1.260,033 

136 
Imobilul din Bulevardul Aerogării 
nr. 14, Blocul 2/7 

922,217 788,220 217,812 186,164 

135 
Imobilul din Strada Grigore 
Manolescu nr. 2, Blocul 16 B+C, 
sc. A 

1.578,687 1.337,870 372,859 315,983 

201 
Imobilul din Strada Ficusului nr. 1, 
Blocul XX/5, 

1.057,551 896,230 249,776 211,675 
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183 
Imobilul din Şoseaua Pipera nr. 
15, Blocul 3C, 

780,936 661,810 184,444 156,308 

170 
Imobilul din Calea DorobanŃilor nr. 
168, Blocul 15, 

8.114,364 6.761,970 1.916,477 1.597,064 

181 
Imobilul din Bulevardul Nicolae 
Titulescu nr. 94, Blocul 14-14 A, 
sc. 1, 2,3 

5.968,907 5.101,630 1.409,756 1.204,920 

  

 Art.2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art.3. Serviciul Secretariat General, AudienŃe, DirecŃia 

InvestiŃii, DirecŃia de Management Economic, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 194 

Data: 17.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul 

Nicolae ”Dintr-o Zi” din Bucureşti, situată în Strada 

Academiei nr. 22, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de 

execuŃie pangar, lumânărar, laviŃă pridvor şi consolidare uşă 

pridvor 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia InvestiŃii; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naŃional 

“Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii”; 
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 łinând cont de prevederile art.3, alin. (2) din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 ; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

de 486.396,00 lei Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din 

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

vederea realizării lucrărilor de execuŃie pangar, lumânărar, laviŃă 

pridvor şi consolidare uşă pridvor. 
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 Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între 

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

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

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

hotărâre. 

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

numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare 

menŃionat la art. 2. 

  

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

Management Economic, Serviciul LegislaŃie şi SpaŃii cu altă 

DestinaŃie decât cea de LocuinŃă şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 195 

Data: 17.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 

 pe anul 2011 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

2011, precum şi a OrdonaŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2011; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a 
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împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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 1.421.677,21 

mii lei se majorează cu suma de 5.063,87 mii lei devenind 

1.426.741,08 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 746.978,05 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  679.763,03  

mii lei; 
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 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.093.223,01 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.067.502,01 mii lei 

se majorează cu suma de 63,87 mii lei devenind 1.067.565,88 

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

astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 719.506,20 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 348.059,68 

mii lei; 

 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii în valoare de 

25.657,13 mii lei nu se rectifică şi sunt repartizate pe secŃiuni, 

astfel: 

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.993,13 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 664,00 mii 

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

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.426.741,08 mii lei, 

conform anexei nr.1, după cum urmează : 

� Bugetul local în sumă de 1.102.856,11 mii lei se majorează 

cu suma de 63,87 mii lei devenind 1.102.919,98 mii lei şi este 

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

 

(2) 1.102.919,98 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

 

- SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 719.506,20 

mii lei; 

- SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 383.413,78 

mii lei; 

 

 (2) 153.241,69 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 80.609,49 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 72.632,20 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1);  

 (3) 24.771,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 



263 

 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 23.198,75 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.572,69 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1;1.2.1.2.2); 

 (4) 35.956,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 35.956,00 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1 ;1.2.1.3.2); 

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

din care : 

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

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

 (6) 47.406,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.731,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.675,84 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2); 

 (7) 169.661,59 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 162.902,98 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 6.758,61 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 
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 (8) 6.183,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.563,50 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 620,00 mii lei, 

nerectificându-se ; 

 (9) 110.577,71 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 88.849,75 mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 21.727,96 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 

1.2.1.7.2 ;1.2.1.7.3 ;1.2.1.7.4); 

 (10) 159.241,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.580,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 60.661,10 mii lei, 

nerectificându-se ; 

 (11) 176,569,42 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.410,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 164,159,42 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 
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1.2.1.8.2.1; 1.2.1.8.2.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6 ; 

1.2.1.8.7; 1.2.1.8.8); 

 (12) 152.298,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 151.554,61 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 743,84 mii lei, 

rectificându-se  conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 

1.2.1.9.3 ); 

 (13) 41.739,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 39.630,12 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 2.109,16 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 

1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3) ; 

 (14) 24.752,96 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 24.752,96 mii lei, 

rectificându-se conform anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1). 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru 
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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 exercitiul financiar următor şi se 

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

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

 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 28.689,85 

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

 

 (1). 28.689,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.10, din care: 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 

27.471,85 mii lei; 
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� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.218,00  

mii lei; 

 

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

capitolul 61.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

 

 (3) 15.687,85 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 15.023,85 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 664,00 mii lei, 

nerectificându-se; 

 

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

capitolul 68.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

 

 (5) 9.649,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 9.095,00 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 554,00 mii lei, 

nerectificându-se. 

 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 2.478,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 554,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la 

sfârşitul anului 2010. 

 

 Bugetul din împrumuturi externe şi interne pe anul 

2011 în sumă de 290.131,25 mii lei se majorează cu 5.000,00 

mii lei devenind 295.131,25 mii lei, conform anexei nr. 1.5 şi 

este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după cum urmează:   

 

 (1) 220.000,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care : 

 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.000,00  

mii lei; 
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 (2) 220.000,00 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 

1.5.1.1 (1.5.1.1.1); 

 

 (3) 75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.07 rectificându-se conform anexei 1.5.2, din care : 

 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  

mii lei; 

 

 (4) 65.112,25 mii lei pentru capitolul 70.07 LocuinŃe, servicii 

şi dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 1.5.2.1 

(1.5.2.1.1 ;1.5.2.1.2); 

 (5) 10.019,000 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.2.2 (1.5.2.2.1); 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 646.303,08 

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

- 349.953,83  mii lei – buget local ; 



270 

 

- 295.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe 

si interne ;   

- 1.218,00 mii lei –  suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, precum şi 

serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 196 

Data: 17.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 33/28.02.2011 privind numirea reprezentaŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie 

ale instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃia 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

cultură, învăŃământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului 

Local al Sectorului 1; 
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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; 

 łinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea 

nr.1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.”e” din 

Legea nr.87/2006, pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităŃii 

educaŃiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.33/28.02.2011 privind numirea reprezentaŃilor Consiliului Local 

al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie ale instituŃiilor de 

învăŃămînt preuniversitar din sectorul 1; 

 łinând seama de adresa comună semnată de domnul Dan 

Stăncescu, respectiv domnul Ştefan Topor – consilieri locali ai 

Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 sub.nr.32781/03.11.2011; 

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

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

modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 – poziŃia 20 a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 33/28.02.2011 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliile de AdministraŃie ale instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1, în sensul înlocuirii domnului Dan 

Stăncescu – consilier local al Sectorului 1 cu domnul Ştefan 

Topor – consilier local al Sectorului 1, în Consiliul de 

AdministraŃie al Liceului de Muzică ”George Enescu”, situat în Str. 

Gheorghe Manu nr.30, Sector 1, Bucureşti. 

 Art.2. ReprezentanŃii Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de AdministraŃie ale instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1 vor fi şi reprezentanŃii Consiliului 

Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităŃii instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din sectorul 1. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 33/28.02.2011 rămân neschimbate. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

persoanele nominalizate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 197 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea 

ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinŃei, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit 

de DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele 

Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.233/2008 privind 

aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

57/2008 pentru modificarea Legii locuinŃei nr. 114/1996 şi pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi 

evacuaŃi din locuinŃele retrocedate foştilor proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind 

Regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi a terenurilor aferente 

acestora, conform legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.29/03.02.2009 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere 

la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane 

prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziŃionării 
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de pe piaŃa liberă a unor imobile de locuinŃe susceptibile rezolvării 

cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a celorlalte 

acte normative în domeniul locativ ; 

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

nr. 215/2001 a administraŃiei publică locală, modificată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea 

punctajului ce revine fiecărui solicitant îndreptăŃit să primească în 

anul următor o locuinŃă socială, criterii necesare întocmirii listei de 

priorităŃi pentru repartizarea locuinŃelor sociale şi de necesitate, 

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

hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  

DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi 
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Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:198 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii 

al Complexului MultifuncŃional Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, precum şi Raportul de 

specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, 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; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici nr. 1932/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi dezvoltarea examenului de 

promovare în clasă a funcŃionarilor publici; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea 

Consiliului Local Sector 1 a Complexului MultifuncŃional 

Caraiman, ca instituŃie publică cu personalitate juridică; 

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

lit.”e”,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: 
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 Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

privind aprobarea Statului de funcŃii al Complexului 

MultifuncŃional Caraiman  îşi încetează aplicabilitatea de la data 

intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Complexul MultifuncŃional 

Caraiman, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorul 1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 199 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de 

funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

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

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 łinând seama de prevedrile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată; 

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 285/2010 privind 

salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

muncii, familiei şi protecŃiei sociale şi al ministrului finanŃelor 
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publice privind Normele metodologice pentru aplicarea 

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

personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

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

hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, 

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

hotărâre. 

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

ProtecŃia Copilului Sector 1, DirecŃia Juridică şi Resurse Umane 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 200 

Data:  24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului pentru asigurarea finanŃării 

primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului „Şanse 

egale pe piaŃa muncii” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către 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; 
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 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 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; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 167/2010 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei General de de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃoa Copilului Sector 1; 

 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: 
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 Art.1. Se aprobă bugetul pentru asigurarea finanŃării 

primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului „Şanse egale 

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

din prezenta hotărâre. 

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

DirecŃia 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.: 201 

Data: 24.11.2011 



289 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind închiderea Centrului de Asistare şi ProtecŃie Copil cu 

DeficienŃe Auditive Sf. Mihail 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 pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 
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socială şi protecŃia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 

privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti, în cadrul Proiectului “Mai multe centre de îngrijire 

pentru copilul tău, mai multe oportunităŃi de angajare pentru tine”, 

precum şi Protocolul de Colaborare încheiat între cele două 

instituŃii sub nr. 3983/73/3/22.06.2011, respectiv 

20148/23.06.2011; 

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

alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 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 închiderea Centrului de Asistare şi 

ProtecŃie Copil cu DeficienŃe Auditive Sf. Mihail din structura 
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DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, începând cu data de 15 aprilie 2012. 

 

 Art.2. Până la data de 15 aprilie 2012, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 va proceda la 

mutarea personalului din Centrul de Asistare şi ProtecŃie Copil cu 

DeficienŃe Auditive Sf. Mihail, în structura Complexului Social de 

Servicii Vrancei. 

 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. 202 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită, pentru o 

perioadă de 5 ani a spaŃiului în suprafaŃă de 32 mp, din 

incinta Centrului MultifunŃional Phoenix, din cadrul Direcțțțției 

Generale de Asistențțțță Socială șșșși Protecțțțția Copilului Sector 1, 

cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.Pajura, nr. 15A, Corp A, 

către AsociaŃia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

“Omenia”, cu sediul în Bucureşti, Sector 5,   

Str. Amurgului nr. 53 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevderile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

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

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

 łinând seama de adresa nr. 11914/29.07.2011 a AsociaŃiei 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, înregistrată la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 sub nr. 33437/17.10.2011; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate 

cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” şi art. 124 din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită, pentru o 

perioadă de 5 ani, a spaŃiului în suprafaŃă de 32 mp din incinta 

Centrului MultifunŃional Phoenix, din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în 

Bucureşti, Sector 1, str. Pajura, nr. 15A, Corp A, către AsociaŃia 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, cu sediul în 

Bucureşti, Sector 5, Str, Amurgului nr. 53, în scopul susŃinerii 

pensionarilor domiciliaŃi pe raza Sectorului 1, prin ajutor reciproc 

şi promovarea intereselor acestora în raporturile cu instituŃiile 

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

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Darea în folosinŃă gratuită a spaŃiului menŃionat la 

art. 1 se face în baza încheierii unui contract de comodat între 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi  AsociaŃia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

“Omenia”. 

 Art.3. Se împuterniceşte domnul DănuŃ Ioan Fleacă - 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia  Copilului Sector 1 să semneze contractul de comodat 

menŃionat la art. 2.  
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 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială si Protectia Copilului 

Sector 1, AsociaŃia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

“Omenia” şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 203 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea doamnei Mazilu Doina, asistent 

maternal profesionist, angajat al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în vederea 

depunerii actelor necesare eliberării şi ridicării certificatului 

de naştere în original pentru copilul Gabor Robert Florin 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 

protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Având în vedere Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind 

regimul juridic al adopŃiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare SentinŃa Civilă nr. 617/15.06.2005, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti SecŃia a-V-a Civilă, prin care 

s-a instituit măsura de protecŃie specială plasament pentru copilul 

Gabor Robert Florin la asistentul maternal profesionist Mazilu 

Doina, precum şi SentinŃa Civilă nr. 1437/21.10.2010, pronunŃată 

de Tribunalul Bucureşti SecŃia a-IV-a Civilă, rămasă definitivă şi 

irevocabilă la data de 08.02.2011, îndreptată prin încheierea din 

data de 13.01.2011 prin care se încuviinŃează deschiderea 

procedurii adopŃiei interne pentru copilul Gabor Robert Florin şi 

se deleagă exerciŃiul drepturilor şi obligaŃiilor părinteşti faŃă de 

minor către Consiliul Local al Sectorului 1;  

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

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se împuterniceşte doamna Mazilu Doina, asistent 

maternal profesionist angajat al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, în vedere depunerii actelor 

necesare eliberării şi ridicării certificatului de naştere în original 

pentru copilul Gabor Robert Florin. 

 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. 204 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul nr. 24/17.11.2011 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. 6/6/31.05.2011, 

14/4/08.11.2011, 14/2/08.11.2011, 14/21/08.11.2011, 

14/22/08.11.2011, 14/23/08.11.2011 a Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaŃie PMB 

 łinând seama de prevederile:  
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 - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;  

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

privind formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  

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

Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

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

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

administraŃiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi conŃine 6 

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 
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prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 205 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii  

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 328/23.07.2009 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

 şi funcŃionare al Comisiei de analiză şi aprobare a 

solicitărilor de atribuire de locuinŃe 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia UtilităŃi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Potrivit dispoziŃiilor Legii locuinŃei nr. 114/1996, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 328/23.07.2009 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Comisiei de 

analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinŃe sociale; 

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

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 328/23.07.2009 în sensul înlocuirii Anexei nr. 1 cu Anexa nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Comisia de analiză şi aprobare 

a solicitărilor de atribuire de locuinŃe sociale, DirecŃia UtilităŃi 

Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat 
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General, AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 206 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii al 

PoliŃiei Locale a Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de PoliŃia Locală a Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a 

PoliŃiei Locale;  
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 În baza dispoziŃiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind 

salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de dispoziŃiile Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1332/2010; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 164/28.09.2011 privind aprobarea modificării Statului 

de funcŃii al PoliŃiei Locale Sector 1; 

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

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

locale, republicată, cu 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 unor funcŃii publice, ca 

urmare a promovării în grad în urma examenului ce a avut loc în 
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zilele de 02.11.2011 şi 04.11.2011, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile 

Statului de funcŃii al PoliŃiei Locale a Sectorului 1, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.164/28.09.2011 se 

aplică Ńinând cont şi de modificările şi completările aduse prin 

prezenta hotărâre. 

 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. 207 

Data: 24.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general 

 consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului  Local 

Sector 1 pe anul 2011 

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

2011, precum şi a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României 

nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2011; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a 
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împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a 

rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciŃiului bugetar; 

 Conform Deciziei nr. 3131/23.11.2011 privind repatizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate. 

 Având în vedere adresa nr. 5277/1616284/22.11.2011 

primita de la Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 

1 privind majorarea veniturilor sectiunii de dezvoltare 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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 1.426.741,08 

mii lei se majorează cu suma de 3.032,86 mii lei devenind 

1.429.773,94 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe 

secŃiuni, după cum urmează: 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 753.720.67 

mii lei; 
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� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 676.053,27 

mii lei; 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 

1.429.773,94 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel : 

� Veniturile bugetului local în sumă de 1.067.565,88 mii lei 

se majorează cu suma de 3.032,86 mii lei devenind 

1.070.598,74 mii lei şi sunt repartizate pe secŃiuni, conform 

anexei nr.1.1, astfel: 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 726.323,22 

mii lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de   344.275,52 

mii lei; 

� Veniturile bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii  în valoare de 

25.657,13 mii lei se rectifică conform anexei nr. 1.4 şi sunt 

repartizate pe secŃiuni, astfel: 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 24.908,73 

mii lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 748,40 mii 

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

Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.429.773,94 mii lei, 

conform anexei nr.1,  după cum urmează : 

� Bugetul local în sumă de 1.102.919,98 mii lei se 

majorează cu suma de 3.032,86 mii lei devenind 1.105.952,84 

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

astfel : 

� 1.105.952,84 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

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

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 726.323,22 

mii lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  379.629,62 

mii lei; 

 (2) 149.783,27 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care : 

-  SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 80.464,07 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 69.319,20 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2 );  

 (3) 24.403,82 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 22.831,13 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 1.572,69 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 

1.2.1.2.2;1.2.1.2.3); 

 (4) 35.856,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în valoare de 35.856,00 mii lei, 

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

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

din care  

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

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

 (6) 47.406,84 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 19.731,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 27.675,84 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.2); 

 (7) 178.909,04 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02, din 

care:  

- Sectiunea de funcŃionare este în sumă de 171.079,53 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 7.829,51 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 (8) 6.183,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care :  
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 5.563,50 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 620,00 mii lei, 

rectificându-seconform anexei nr 1.2.1.7( 1.2.1.7.1) ; 

 (9) 108.830,97 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 88.393,26 mii lei ; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 20.437,71 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ); 

 (10) 158.951,10 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 98.290,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 60.661,10 mii lei, 

rectificându-se conformanexeinr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 

1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5 

 (11) 176,169,42 mii lei pentru capitolul 70.02 LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 12.410,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 163.759,42 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 

1.2.1.10.1.1 ; 1.2.1.10.1.2;) 

 (12) 152.298,45 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 151.554,61 mii lei; 
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- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 743,84 mii lei, 

nerectificându-se ; 

 (13) 41.739,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care :  

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 39.630,12 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 2.109,16 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 

1.2.1.11.2) ; 

(14) 24.901,15 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 24.901,15 mii lei, 

rectificându-se conform anexei 1.2.1.12 (1.2.1.12.1). 

 Deficitul secŃiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii 

lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, 

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

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciŃiului 

bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor 

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

Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

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

completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului 
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local rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar, pe cele doua 

secŃiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

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

după achitarea plăŃilor restante se reportează în exercitiul 

financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităŃilor 

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

de dezvoltare, (…)”. 

� Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 

integral sau parŃial din venituri proprii în sumă de 28.689,85 

mii lei se rectifică conform anexei 1.4 fiind repartizat pe secŃiuni, 

astfel :  

 (1). 28.689,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 

50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care din care: 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 27.397,45 

mii lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.292,40  

mii lei; 

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

capitolul 61.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

 (3)15.687,85 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.10, din 

care :  
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- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 14.949,45 mii lei;  

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 738,40 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1.  

;1.4.1.1.1.1 ; 1.4.1.1.1.2 ; 1.4.1.1.2 ; 1.4.1.1.2.1 ; 1.4.1.1.2.2 ; 

1.4.1.1.2.3 ; 1.4.1.1.3 ; 1.4.1.1.4 ); 

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

capitolul 68.10, din care: 

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

nerectificându-se; 

 (5) 9.649,00 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.10, din care: 

- SecŃiunea de funcŃionare este în sumă de 9.095,00 mii lei; 

- SecŃiunea de dezvoltare este în sumă de 554,00 mii lei, 

nerectificându-se . 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de funcŃionare în 

valoare de 2.488,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat 

la sfârşitul anului 2010. 

 Deficitul înregistrat la nivelul secŃiunii de dezvoltare în 

valoare de 554,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la 

sfârşitul anului 2010. 

 Bugetul din împrumuturi externe şi interne pe anul 

2011 în sumă de 295.131,25 mii lei lei se rectifică conform 
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anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secŃiunea de dezvoltare, după 

cum urmează:   

 (1) 220.000,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care : 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 220.000,00  

mii lei; 

 (2) 220.000,00 mii lei pentru capitolul 70.06 LocuinŃe, 

servicii şi dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 

1.5.1.1 (1.5.1.1.1); 

 (3) 75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale 

capitolul 50.07 rectificându-se conform anexei 1.5.2, din care : 

 

� SECłIUNEA DE FUNCłIONARE în valoare de 0,00 mii 

lei; 

� SECłIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  

mii lei; 

 (4).64.099,37 mii lei pentru capitolul 70.07 LocuinŃe, servicii 

şi dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 1.5.2.1 

(1.5.2.1.1 ;1.5.2.1.2); 

 (5) 11.031,38 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.2.2 (1.5.2.2.1); 
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 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de 642.832,21 

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

- 346.408,48  mii lei – buget local ; 

- 295.131,25 mii lei – suma alocată pentru împrumuturi externe si 

interne ;   

- 1.292,48 mii lei – suma alocată pentru instituŃii publice şi 

activităŃi finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii ; 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

InvestiŃii şi Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, precum şi 

serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 208 

Data: 30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de 

funcŃii ale  AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvâŃământ 

Preuniversitar şi a UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi a UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului 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.1/2011 a educaŃiei 

naŃionale, cu modificările şi completările ulterioarei; 

 łinând seama de prevederile Legii nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare coroborate cu prevederile Legii nr. 

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 

fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 40/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii  nr. 53/2003 - Codul Muncii;  

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unele unităŃi sanitare de interes local din 

domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

SănătăŃii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului 

Bucureşti ; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanŃarea şi administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

de stat; 

 Luând în considerare Hotărârea Guvernului României 

nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărărea 

Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de 

stat ; 
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 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant corespunzător funcŃiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice ; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.70/2002 privind administrarea unităŃilor sanitare 

publice de interes judeŃean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 192/03.11.2011  privind  aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii  şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 łinând cont de DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

10023/29.11.2011 prin care se stabileşte numărul maxim de 

posturi de 19 pentru AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 ; 

 Văzând DispoziŃia Primarului Sectorului 1 nr. 

3220/12.05.2011 privind aprobarea Regulamentului privind 
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promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, precum şi din cadrul instituŃiilor 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 Având în vedere Referatul nr. 6517/28.11.2011 emis de 

AdministraŃia UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1 privind solicitarea suplimentării a trei 

posturi de execuŃie ; 

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

alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/23.04.2001 a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

HOTĂRĂŞTE: 

            

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei AdministraŃiei 

UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare 

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

din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor 
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Sanitare Publice Sector 1, cu un număr de total de 19 posturi, 

conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri 

al Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcŃii  ale AdministraŃiei UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, AdministraŃia UnităŃilor de 

ÎnvăŃământ Preuniversitar şi UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, 

DirecŃia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR 

Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 209 

Data: 30.11.2011 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

 

SUMAR 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
 

Sumar 
Hotărârea nr. 169 din 30.11.2011 privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 
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str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3…………………………………………………………344 

Hotărârea nr. 176 din 30.11.2011 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrări de 

transformare a Centrului de plasament “Sf. Nicolae” în Centrul de îngrijire și asistență 

pentru persoane adulte “Magnolia”……………………………………………………….347 
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Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3…………………………………………………..353 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

  

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L.S. 3 nr. 

135/19.10.2011  referitoare la organigrama, statul de funcŃii şi 

R.O.F.-ul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 

 

Având în vedere : 

� raportul de specialitate nr. 8026/23.11.2011 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

� referatul Serviciului Administrativ nr.197/16.11.2011 cu 

privire la modificarea unor posturi contractuale din cadrul 

serviciului; 

� adeverinŃa nr.3049/24.09.2011de absolvire a FacultăŃii de 

Drept din cadrul UniversităŃii Titu Maiorescu, de către 

doamna Petrică Marioara, funcŃionar în cadrul Serviciului 

Administrativ; 

� prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii; 

� prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice; 
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� prevederile Legii nr. 285/2010 şi Normele metodologice 

de aplicare privind salarizarea în anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice; 

� prevederile Legii nr. 215/2001 (r1) privind administraŃia 

publică locală; 

� raportul comisiei de administratie publica locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi  respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

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

215/2001 (r1) privind administraŃia publică locală,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 

nr.135/19.10.2011, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotarâre. 

 

Art.2. Şefii compartimentelor: Economic, Organizare Resurse 

Umane vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor 

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

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

 

NR.   169 

DIN  30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3    

    

H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea art. 3 din H.C.L.S. 3 nr. 136/2011 privind 

înființarea postului de manager, respectiv director general al 

Casei de Cultura a Sectorului 3 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 8088/25.11.2011 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane; 

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

pentru elaborarea actelor normative; 

- Prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L.S. 3 nr. 136/2011 privind înființarea postului de 

manager, respectiv director general al  Casei de Cultură a 

Sectorului 3.  

- H.C.G.M.B. nr. 127/1996, privind descentralizarea unor 

atribuții către Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului 

București; 
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- Raportul comisiei de învăŃământ, activităŃi ştiinŃifice, 

cultură, culte, sport şi tineret. 

- Raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăŃenilor. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. h şi j 

din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 din HCLS 3 nr. 136/2011, 

articol ce va avea următorul cuprins:  

”până la ocuparea funcției de manager public prin concurs,  

exercitarea atribuțiilor de conducerea la Casa de Cultură Sector 

3 să fie asigurată de Directorul Executiv al Direcției Juridice și 

Patrimoniu, dl. Vasile Dobranici ”. 

Art.2. Casa de Cultură a Sectorului 3 și serviciile de specialitate 

din cadrul Primăriei Sectorului 3 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data afişării la 

sediul Primăriei Sector 3 din Bucureşti, str. Parfumului nr. 2-4, 

Sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 
 

 CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

MARIUS MIHĂIłĂ 
 

NR.  170 

DIN  30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3     

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea studiului de fezabilitate întocmit de SC 

NOVO MANAGEMENT INTERNATIONAL pentru 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ce au stat la 

baza contactului de asociere în participare  

nr. 630/2007 precum și modificarea contractului de asociere 

în participare încheiat cu S.C. M.A.N. Construct-Un-Impex 

S.R.L. aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 2/2007, modificat prin 

H.C.L.S. 3 nr. 159/2010 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 8089/25.11.2011 al DirecŃiei 

Juridice şi Patrimoniu şi al DirecŃiei InvestiŃii AchiziŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 2/2007; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.159/2010;  

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.  38/2011; 

- Cererea nr. 255/28.10.2011 adresată Primăriei Sector 3 

de SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL; 
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- Studiul de fezabilitate întocmit de SC „NOVO 

MANAGEMENT” SRL la data de 27.10.2011 pentru 

reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ce au stat la 

baza contractului de asociere în participare nr.630/2007 

încheiat cu SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL şi 

aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 2/2007, 

- Raportul comisiei de studii, prognoze economice-sociale, 

buget, finanțe; 

- Raportul comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, 

fond locativ și arhitectură, protecție, conservare și 

valorificarea monumentelor istorice; 

- Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenilor. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin.2, lit. f şi q 

din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

completată şi modificată, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de SC „NOVO 

MANAGEMENT” SRL la data de 27.10.2011 pentru 
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reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ce au stat la 

baza contractului de asociere în participare nr.630/2007 

încheiat cu SC M.A.N. Construct-UN-Impex-SRL în 

vederea finanŃării, proiectării, construirii şi exploatării 

parcajului public supraetajat situat la intersecŃia str. Sf. 

Vineri cu Bd. Mircea Vodă, Sector 3, Bucureşti - proiectul 

„EURO CAR PARC”, conform anexei 1 ce face parte 

integrantă din prezenta. 

Art.2 Se aprobă actul adiŃional la contractul de asociere în 

participare nr. 630/2007 încheiat cu SC M.A.N. Construct-

UN-Impex-SRL şi aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr.2/2007, 

modificat prin H.C.L. Sector 3 nr. 159/2010 în vederea 

finanŃării, proiectării, construirii şi exploatării parcajului 

public supraetajat situat la intersecŃia str. Sf. Vineri cu Bd. 

Mircea Vodă, Sector 3, Bucureşti, conform anexei 2 ce 

face parte integrantă din prezenta. 

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 şi 

compartimentele: DirecŃia Economică, DirecŃia InvestiŃii şi 

AchiziŃii, Arhitectul Şef şi DirecŃia Juridică şi Patrimoniu, 

să semneze şi să urmărească derularea contractului de 
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asociere în participare încheiat cu SC M.A.N. Construct-

UN-Impex-SRL, astfel cum a fost modificat. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data afişării la 

sediul Primăriei Sector 3 din Bucureşti, str. Parfumului nr. 

2-4, Sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  171          

DIN  30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unei deplasări în străinătate 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 64088/23.11.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3; 

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

republicată privind regimul juridic al adopŃiei; 

- Hotărârea nr. 37/2011 prin care Comisia pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 3 a dispus plasamentul copilului Carolea 

LuminiŃa la d-na Mütter Ştefania – Carmen; 

- SentinŃa Civilă nr. 1383/05.09.2011 prin care Tribunalul 

Bucureşti a dispus deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru 

copilul Carolea LuminiŃa;  

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media. 
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 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aproba deplasarea copilului Carolea LuminiŃa în 

Germania în perioada 10.12.2011 – 20.01.2012, împreună cu  

d-na Mütter Ştefania - Carmen. 

Art.2. Se împuterniceşte d-na Mütter Ştefania - Carmen în 

vederea întocmirii şi ridicării paşaportului simplu pentru copilul 

Carolea LuminiŃa, având datele de identificare prevăzute în 

Anexa 1 la prezenta hotărâre.  

Art.3. Prezenta împuternicire este valabilă în faŃa tuturor 

instituŃiilor statului competente în eliberarea paşaportului, 

persoana împuternicită putând semna acte şi depune declaraŃii în 

limita prezentului mandat. 

Art.4. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 şi persoana împuternicită vor asigura aducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Art. 5. 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.  172 

DIN  30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui tratament medical 
 

 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 64086/23 al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3; 

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

privind regimul juridic al adopŃiei; 

- Prevederile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

- SentinŃa Civilă nr. 346/07.04.2005 prin care Tribunalul Bucureşti 

a dispus plasamentul copilului Sima Roberto Daniel la asistent 

maternal profesionist angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 3; 

- SentinŃa Civilă nr. 1277/22.06.2011 prin care Tribunalul 

Bucureşti a dispus deschiderea procedurii adopŃiei interne pentru 

copilul Sima Roberto Daniel;  

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

economici şi alte organizaŃii precum şi relaŃii cu mass-media. 
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In temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) şi alin. 4 din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă administrarea tratamentului cu interferonum,  

pentru copilul Sima Roberto Daniel, având datele de identificare 

prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 3 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  173 
DIN  30.11.2011                   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 
        

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui ajutor social  

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 8091/25.11.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

- raportul de specialitate nr. 64087/23.11.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

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

a persoanelor vârstnice; 

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

In temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n) 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 acordarea unui ajutor social în cuantum de 500 

lei persoanelor vârstnice domiciliate pe raza Sectorului 3, care 

aniversează cel puŃin 100 de ani de viaŃă, prevăzute în Anexa la 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Sumele necesare acordării prestaŃiilor sociale sunt 

acordate în baza dispoziŃiei Primarului Sectorului 3, din bugetul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

capitolul “ajutoare sociale”. 

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

Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

3. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

NR.  174 

DIN  30.11.2011 



344 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 

        

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru 

refacerea hidroizolației la terasa Complexului de servicii 

pentru copii cu dizabilități “Crinul Alb”,  

str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3 

 

 

 Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr. 64084/23.11.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-

cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

- raportul comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, 
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buget, finanŃe; 

- 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; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

 In temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. i), lit. n) din 

Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraŃia publică 

locală. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru refacerea 

hidroizolației la terasa Complexului de servicii pentru copii cu 

dizabilități  “Crinul Alb” situat în Bucureşti, str. Plt. Marin Pazon 

nr. 2B, Sector 3, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 şi  
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DirecŃia Generală de Asistență Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

 

NR.  175 

DIN  30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 

                     
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrări 

de transformare a Centrului de plasament “Sf. Nicolae” în 

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte 

“Magnolia” 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 64085/23.11.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 3; 

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

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-

cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

- raportul comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanŃe; 
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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; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraŃia publică 

locală. 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrări de 

transformare a Centrului de plasament “Sf. Nicolae” în Centrul de 

îngrijire și asistență pentru persoane adulte “Magnolia”, situat în 

Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 40A, Sector 3, conform Anexei 1 

la prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 şi  
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DirecŃia Generală de Asistență Socială şi ProtecŃia  Copilului 

Sector 3 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

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

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

3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  176 

DIN  30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 

  

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor ajutoare sociale 

veteranilor de razboi şi văduvelor acestora 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 8090/25.11.2011 a Primarului 

Sectorului 3; 

- referatul de specialitate nr. 64306/24.11.2011 al Direcției 

generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, 

- Hotărârea Guvernului nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei 

naŃionale de dezvoltare a sistemului de asistenŃă socială pentru 

persoanele vârstnice în perioada 2005-2008; 

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

a persoanelor vârstnice; 

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

finanŃe; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 
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apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

- raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, 

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

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

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

215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare sociale veteranilor de 

război şi văduvelor acestora, domiciliaŃi pe raza sectorului 3, 

conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Costurile necesare pentru acordarea acestei prestaŃii sunt 

asigurate din bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 3. 

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

Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Art.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.   177 

DIN   30.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  3 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi  

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

 ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate  nr. 63962/23.11.2011 al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3; 

- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004, 

republicată privind atribuŃiile si Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului; 

- H. G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale; 

- avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 

1606/NI/07.12.2010; 

- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 

- raportul comisiei de administraŃie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăŃenilor; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, statului de funcŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 3, 

conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2. La data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, se abrogă 

orice alte dispoziŃii contrare. 

Art.3. Compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  Copilului Sector 3  vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.4. Hotărârea intră în vigoare  la data de 01 ianuarie 2012. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
MARIA MIRELA DINU 

 
 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
MARIUS MIHĂIłĂ 

 

NR.  178 

DIN  30.11.2011    
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

Sumar 
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intersecŃia str. GârniŃei cu str. A. Bacalbaşa, şos. OlteniŃei nr. 61, bl. G4, şos. OlteniŃei 

nr. 77, bl. G6, şos. OlteniŃei nr. 51, bl. G1”……………………………………………358. 

Hotărârea nr. 150/23.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a 
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Hotărârea nr. 151/23.11.2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Sectorului 4 pe anul 2011 .........................................................................................382 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numãrului de posturi la nivelul sectorului 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Resurse 

Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4 

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

215/2001 privind administraŃia publică localã, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă numãrul de posturi la nivelul sectorului 

4 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 – Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4, 

DirecŃia Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al 
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Primarului sectorului 4 precum şi conducãtorii unităŃilor 

subordonate Consiliului Local sector 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 23.11.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 148/23.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 

obiectivului de investiŃii „Lucrări de construcŃii , de fundaŃii 

şi îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 – parcare str. 

Huedin, parcare str. Stânjeneilor, parcare la intersecŃia str. 

GârniŃei cu str. A. Bacalbaşa, şos. OlteniŃei nr. 61, bl. G4, 

şos. OlteniŃei nr. 77, bl. G6, şos. OlteniŃei nr. 51, bl. G1” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 łinând seama de referatul de specialitate al DirecŃiei 

Dezvoltare Urbană nr. 1130/27.10.2011. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 

273/2006, privind FinanŃele Publice Locale şi 

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

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



359 

 

 Art. 2  Secretarul Sectorului 4, DirecŃia Dezvoltare Urbană 

şi DirecŃia Economică, vor aduce la îndeplinirea prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 23.11.2011. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 149/23.11.2011 
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   Anexa  

  la HCL S4 nr. 149/23.11.2011 

    

  Obiective de investiŃii  

    

Nr. Crt.                Denumire obiectiv Valoare execuŃie din SF       
mii lei(cu TVA) 

   

   

   

 

 

 

 

1 

 

Lucrări de construcŃii, de fundaŃii şi 
îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 

- parcare str. Huedin, parcare str. 
Stânjeneilor, parcare la intersecŃia 
str. GârniŃei cu str. A. Bacalbaşa,  
şos. OlteniŃei nr. 61, bl. G4,  şos. 

OlteniŃei nr. 77, bl. G6, şos. OlteniŃei 
nr. 51, bl. G1 

 

 

 

 

1.248,56 

 TOTAL 1.248,56 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

- văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- precum şi referatul Serviciului Documente, Avize Urbanism 

nr.P.14.A.2/921/18.11.2011; 

- în temeiul prevederilor 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. 

2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

 - prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 81 alin. (4) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, 
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HOTĂREŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajare a teritoriului, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

57/28.04.2011; 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

Local al sectorului 4 din data de 23.11.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
 
Nr. 150/23.11.2011 
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 ANEXA NR. 1 

                                                   La HCLS4 nr. 150/23.11.2011 

 

REGULAMENT LOCAL 

DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU 

REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU DE 

AMENAJARE A TERITORIULUI 

 

Capitolul I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1 - Prezentul regulament s-a întocmit în confomitate cu 

prevederile cu art. 57 şi art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Ordinului Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 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.  

 Art. 2 - 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, 
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conform Metodologiei de informare şi consultare a publicului 

aprobată prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010. 

 Art. 3 - Obiectivele prezentului regulament sunt de a 

contribui la: 

a) îmbunătăŃirea procesului de fundamentare şi luare a 

deciziei cu privire la planificarea dezvoltării şi la intervenŃiile din 

raza administrativă a sectorului 4 al municipiului Bucureşti, prin 

includerea proceselor participative în configurarea, planificarea şi 

implementarea intervenŃiilor, în corelare cu priorităŃile şi 

necesităŃile semnalate de cetăŃenii sectorului, de toŃi factorii 

interesaŃi;  

b) educarea publicului cu privire la planificarea strategică 

şi urbană, încurajarea participării comunităŃii în luarea deciziilor 

din acest domeniu;  

c) crearea unui cadru instituŃionalizat de ajustare continuă 

a intereselor membrilor comunităŃii, satisfăcătoare pentru toŃi cei 

implicaŃi în procesul planificării urbane, în contextul respectării 

drepturilor individuale şi totodată promovării interesului public. 

d) oferirea posibilităŃii cetăŃenilor de a aduce la cunoştinŃa 

autorităŃii administraŃiei publice locale a eventualelor observaŃii, 

sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenŃia 

anunŃată;  

e) implicarea publicului în procesul de elaborare a 

documentaŃiilor de urbanism şi în luarea deciziilor în domeniu; 
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Capitolul II 

PRINCIPII CARE STAU LA BAZA PREZENTULUI 

REGULAMENT 

 

Art. 4 – La baza prezentului Regulament stau 

următoarele principii: 

a) Principiul bunei guvernări – vizează orientarea 

activităŃilor de planificare strategică şi urbanism astfel încât 

accesul cetăŃenilor la informaŃiile care îi vizează, atât ca indivizi, 

cât şi comunitatea în întregul ei, consultarea şi participarea la 

luarea deciziilor, să fie asiguate cu respectarea legii, lipsa 

discriminării şi tratamentului egal, proporŃionalitate, consecvenŃă, 

obiectivitate şi imparŃialitate. 

b) Principiul bunei conduite – promovarea unei abordări 

participative constituie esenŃa strategiei de dezvoltare durabilă; 

această abordare contribuie la dezvoltarea democraŃiei, întărirea 

legitimităŃii aleşilor locali, dezvoltarea de legături sociale, 

restaurarea spiritului comunităŃii, facilitatea accesului la opinii şi 

opŃiuni, încurajarea exprimării categoriilor de cetăŃeni pasivi, 

adaptarea planurilor la comanda socială. 

c) Principiul eficacităŃii – informarea şi consultarea 

publicului trebuie să contribuie la îmbunătăŃirea vizibilităŃii 

politicilor şi acŃiunilor publice locale, la îmbogăŃirea conŃinutului 

planurilor, la asigurarea relevanŃei şi coerenŃei acestora, precum 

şi la implementarea lor cu o mai mare acurateŃe. 
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d) Participare, implicare – demersurile de planificare 

trebuie să încurajaze participarea tututor “actorilor” din societate 

şi să vizeze articularea intereselor în vederea implementării cu 

succes a măsurilor şi creării unui mediu dinamic de dezvoltare. 

e) Coeziune şi integrare – planificarea urbană ca 

expresie a dimensiunii teritoriale a democaŃiei şi coeziunii sociale 

trebuie să asigure o dezvoltare armonioasă integrată la nivelul 

Uniunii Europene. 

 

f) Garantarea drepturilor cetăŃenilor: 

1. dreptul de a avea acces la informaŃia de urbanism şi 

amenajare a teritoriului; 

2. dreptul publicului de a fi informat despre documentaŃiile 

de urbansim, documentaŃiile altor planuri încă din faza de intenŃie. 

3. dreptul publicului de a participa la luarea deciziilor. 

4. dreptul cetăŃenilor de a avea acces la justiŃie, cu două 

componente: pe de o parte garantarea dreptului publicului de a 

se adresa justiŃiei în cazul în care primele trei drepturi menŃionate 

sunt încălcate; pe de altă parte garantarea dreptului publicului de 

a se adresa justiŃiei în cazurile în care prevederile planurilor de 

urbanism şi amenajare locală le încalcă drepturile.  

  

Capitolul III 

CONłINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A 
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PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA 

PLANURILOR DE URBANISM ŞI DE AMENAJARE A 

TERITORIULUI 

 

SecŃiunea I 

STRUCTURA SAU PERSOANELE CU ATRIBUłII ÎN 

COORDONAREA INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

PENTRU DOCUMENTAłIILE DE URBANISM ŞI/SAU 

AMENAJARE A TERITORIULUI 

 

 Art.  5 - La nivelul Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, în 

conformitate cu prevederile legale în materie, se adoptă planul 

urbanistic de detaliu, denumit în cuprinsul prezentului 

Regulament – PUD. 

 Art. 6 - 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 

General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism – CTATU şi a procedurii de 

avizare şi aprobare a documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului. 

 Art. 7 - Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de 

reglementare specifică pentru o parcelă în relaŃie cu parcelele 
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învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de 

rang 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, întocmit şi însuşit de 

un specialist cu drept de semnătură, atestat de Registrul 

Urbaniştilor din Romania. 

 Art. 8 - Planul urbanistic de detaliu reglementează 

retragerile faŃă de limitele laterale şi posterioare  ale  parcelei,  

accesele auto  şi  pietonale,  conformarea  arhitectural-

volumetrică, modul de ocupare a terenului. 

 Art. 9 - Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai 

pentru reglementarea amănunŃită a prevederilor stabilite prin 

Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal în 

conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi 

conŃinutul – cadru al planului urbanistic de detaliu GM 009 - 2000. 

 Art. 10 - Informarea şi consultarea publicului, se fac 

obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de 

elaborare sau revizuire a planurilor urbanism sau amenajare a 

teritoriului: 

 a) etapa pregătitoare-anunŃarea intenŃiei de elaborare pe 

site-ul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti – www.ps4.ro; 

 b) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului 

de avizare – la stabilirea rezoluŃiei Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism – CTATU în ceea ce priveşte 

soluŃia tehnico-urbanistică a documentaŃiei de urbanism 
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analizată, respectiv la emiterea Avizului Tehnic Consultativ. 

Avizul Tehnic Consultativ informează asupra recomandărilor 

membrilor CTATU cu privire la posibilitatea de construibilitate a 

amplasamentului ce a generat întocmirea documentaŃiei de 

urbanism, în raport cu vecinătăŃile, precum şi asupra 

avizelor/acordurilor necesare în vederea instrumentării acesteia şi 

promovării pe circuitul de avizare/aprobare. 

 c) elaborarea propunerii finale, care include toate 

observaŃiile avizatorilor şi care se supune procedurii de 

transparenŃă decizională, care se finalizează prin emiterea 

avizului arhitectului-sef. 

 Art. 11 - 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. 

 

 

SecŃiunea a II – a 

MODALITATE DE FINANłARE A ACTIVITĂłIILOR DE 

INFORMARE ŞI CONSULTARE 
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 Art. 12 – (1) Panourile pentru anunŃurile afişate pe teritoriul 

zonei tratate de planurile de urbanism vor fi amplasate pe toată 

perioada procesului de elaborare sau revizuire a documentaŃiei, 

iar sarcina amplasarii acestora va fi în sarcina solicitantului, atât 

ca proces, cât şi din punct de vedere al costurilor. 

(2) SolicitanŃii vor face dovada amplasării panourilor prin 

fotografii color, datate şi însuşite cu privire la valabilitatea datelor 

puse la dispoziŃie în perioada procesului de elaborare. 

 Art. 13 – AutorităŃile administraŃiei publice de la nivelul 

Sectorului 4 au responsabilitatea organizării, desfăşurării şi 

finanŃării procesului de participare a publicului în cadrul 

activităŃilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

 Art. 14 – (1) În situaŃia în care solicitarea de informaŃii 

publice implică realizarea de fotocopii de pe documentaŃiile 

deŃinute, respective după planul de reglementări, costul serviciilor 

de copiere este suportat de solicitant, în codiŃiile legii. 

 (2) Plata se va efectua, la casieria primăriei Sectorului 4, 

înainte de ridicarea documentaŃiei solicitate. 

Art. 15 – Consiliul Local al Sectorului 4 va prevedea în 

bugetul propriu fonduri pentru consultarea şi informarea publicului 

pe parcursul iniŃierii, elaborării, aprobării şi implementării 

documentaŃiilor de urbanism. 

 

 

SecŃiunea a III - a 
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PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR –łINTĂ 

PENTRU INFORMARE ŞI CONSULTARE 

 

 Art. 16 - Procedura de informare şi consultare se 

adresează 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. 

 Art. 17 – (1) Solicitantul are obligaŃia să prezinte la data 

anunŃării intenŃiei de elaborare sau revizuire a planurilor de 

urbanism sau amenajare a teritoriului o declaraŃie notarială care 

să conŃină numele, prenumele şi adresa completă a proprietarilor 

parcelelor  (imobilelor) vecine pe toate laturile celei care a 

generat documentaŃia, potrivit Anexei nr. 1 la prezentul 

Regulament. 

 (2) În cazul în care proprietarii loturilor învecinate nu pot 

fi identificaŃi, beneficiarul documentaŃiei de urbanism va proceda 

la notificarea acestora prin intermediul unui executor judecătoresc 

concomitent cu citarea lor într-un cotidian de largă circulaŃie. 

(3) În situaŃia în care după îndeplinirea acestor formalităŃi 

nu se pot identifica proprietarii vecini, documentaŃia se poate 

instrumenta numai cu condiŃia unei declaraŃii notariale a 

beneficiarului prin care îşi asumă orice răspundere cu privire la 

adoptarea acestei documentaŃii şi exonerează autorităŃile 
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administraŃiei publice de la nivelul sectorului 4 de orice 

răspundere. 

 

SecŃiunea a IV - a 

MODUL ŞI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA 

INFORMAłII ŞI DOCUMENTAłII 

 

 Art. 18 - Atunci când iau decizia cu privire la iniŃierea 

elaborării unui plan de urbanism sau de amenajare a teritoriului, 

ori când sunt informate cu privire la o astfel de intenŃie, 

autoritatea administraŃiei publice locale cu atribuŃii de aprobare a 

planului desemnează o persoană din structura proprie 

responsabilă cu informarea şi consultarea publicului.  

 Art. 19 – (1) Persoana responsabilă cu informarea şi 

consultarea publicului are următoarele atribuŃii: 

a) coordonează redactarea documentului de planificare 

a procesului de participare a publicului, pe baza 

Regulamentului local adoptat şi în funcŃie de 

complexitatea planului urbanistic sau amenajarea 

teritoriului; 

b) răspunde de redactarea cerinŃelor specifice care vor fi 

incluse în documentele de selectare şi desemnare a 

elaboratorului pentru documentaŃiile de urbanism 

iniŃiate de autorităŃile administraŃiei publice locale; 
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c) gestionează activităŃile de informare şi consultare a 

publicului pe tot parcursul documentaŃiei, până la 

aprobare; 

d) este persoană de contact din partea administraŃiei 

publice locale pentru activităŃile de informare şi 

consultare a publicului în privinŃa proiectului 

respectiv; 

 (2) În funcŃie de complexitatea planului de urbanism sau 

amenajarea teritoriului, persoana responsabilă cu informarea şi 

consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuŃiilor 

sale de către un grup de lucru permanent, format din 

reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale, ai mediului de 

afaceri şi ai societăŃii civile, precum şi din reprezentanŃi ai 

cetăŃenilor, conform Regulamentului local adoptat. 

Art. 20 - În cadrul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

structura care va prelua atribuŃiile privind coordonarea informării 

şi consultării publicului pentru documentaŃiile de urbanism este 

Serviciul Documente, Avize Urbanism. 

Art. 21 - În situaŃia solicitării elaborării unui Plan 

Urbanistic de Detaliu, Serviciul Documente, Avize Urbanism 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 acodarea unui 

termen de primire a observaŃiilor sau propunerilor în minimum 15 
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zile, dar nu mai mult de 30 zile (funcŃie de impactul investiŃiei); 

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; 

Art. 22 – (1) În conformitate cu prevederile art.5 alin.4 din 

Legea nr. 544/2001 accesul la informaŃiile de interes public se 

poate realiza prin pagina de internet proprie, prin consultarea la 

sediul autorităŃii sau al instituŃiei publice, astfel încât publicul 

interesat de elaborarea documentaŃiei de urbanism va putea 

consulta planul de reglementări accesând site-ul Sectorului 4 – 

www.ps4.ro sau va putea adresa o cerere în scris pentru 

consultarea documentaŃiei de urbanism la sediul Sectorului 4,  

b-dul. George Coşbuc nr. 6 - 16, sector 4, Bucureşti. 

(2) ObservaŃiile sau propunerile se pot realiza prin 

transmiterea acestora în format electronic pe site-ul sectorului 4 – 

www.ps4.ro, prin poştă la adresa Sectorului 4 - b-dul. George 

Coşbuc nr. 6 - 16, sector 4, Bucureşti, Serviciul Documente, 

Avize Urbanism şi direct la sediul Sectorului 4, b-dul. George 

Coşbuc nr. 6 - 16, sector 4, Bucureşti, prin intemediul Serviciului 

InformaŃii şi Relatii cu Publicul. 

(3) 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 
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acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în maximum 

10 zile. 

(4) 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; 

(5) Ulterior procedurii de implicare a publicului în etapa 

pregătitoare se va asigura implicarea publicului şi în faza de 

aprobare astfel încît 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; 

(6) În termen de maximum 30 de zile de la finalizarea 

dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de 

primar şi a raportului de specilitate elaborat de arhitectul şef, 

Consiliul Local are obligaŃia să emită o hotărâre prin care se 

aprobă sau respinge documentaŃia de urbanism; 

(7) InformaŃiile cuprinse în PUD reprezintă informaŃii de 

interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziŃie în urma 

solicitării, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare  

 

SecŃiunea a V – a 

DEFINIREA SITUAłIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ 

RE GULAMENTUL LOCAL A FOST ÎNCĂLCAT ŞI MĂSURILE 
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ADMINISTRATIVE DE SANCłIONARE 

 

 Art. 23 - Se consideră că Regulamentul Local a fost 

încălcat dacă nu se respectă documentul de planificare a 

procesului de informare şi consultare a publicului.  

 Art. 24 - Documentul de planificare a procesului de 

informare şi consultare a publicului, în baza căruia se desfăşoară 

procesul de participare, trebuie să cuprindă cel puŃin următoarele 

informaŃii: 

 a) identificarea părŃilor interesate, persoane fizice sau 

juridice, instituŃii publice care pot fi afectate de prevederile 

propuse prin planul de urbanism; 

 b) modalitatea prin care vor fi anunŃaŃi cei interesaŃi şi cei 

potenŃial afectaŃi referitor la iniŃierea procesului de elaborare a 

planului de urbanism şi de schimbările propuse; 

 c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaŃi 

sau interesaŃi de a discuta propunerea cu iniŃiatorul şi proiectantul 

şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaŃii sau a sesiza 

probleme legate de propunerile din planul de urbanism, înainte de 

supunerea spre avizare; 

 d) calendarul propus de iniŃiator pentru îndeplinirea 

obligaŃiilor de informare şi consultare a publicului; 

 e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului. 

Art. 25 - Măsurile administrative de sancŃionare pentru 

persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului 
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sunt cele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

SecŃiunea a VI – a 

MODUL ÎN CARE SE VA FACE EVALUREA PROCESELOR 

DE PARTICIPARE PUBLICĂ ŞI ACTUALIZAREA 

REGULAMENTULUI LOCAL ÎN CONSECINłĂ 

 

 Art. 26 - Raportul informării şi consultării publicului, care 

fundamentează decizia de adoptare sau neadoptare a planului de 

urbanism, va cuprinde următoarele informaŃii: 

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de 

solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv; 

1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care 

cetăŃenii au fost invitaŃi să dezbată propunerea solicitantului; 

         2. conŃinutul, datele de transmitere prin poştă şi 

numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaŃii la întâlniri, 

buletine informative şi alte publicaŃii; 

         3. localizarea rezidenŃilor, proprietarilor şi părŃilor 

interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte 

materiale scrise; 

4. numărul persoanelor care au participat la acest 

proces; 
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b) un rezumat al problemelor, observaŃiilor şi 

rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de 

informare şi consultare, inclusiv: 

                     1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenŃionează 

să rezolve sau se va ocupa de problemele, observaŃiile şi 

rezervele exprimate de public; 

                     2. probleme, observaŃii şi rezerve pe care iniŃiatorul 

planului de urbanism nu poate sau nu e dispus să le rezolve, 

împreună cu motivaŃia acestui lucru; 

                     3. orice alte informaŃii considerate necesare pentru a 

susŃine preluarea sau nepreluarea propunerilor. 

 

Capitolul IV 

DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 27 – Prezentul Regulament intră în vigoare la 

01.12.2011. 

 Art. 28 - Prevederile prezentului Regulament vor fi 

permanent corelate şi actualizate cu evoluŃia legislaŃiei cu 

caracter general, precum şi cu cea a legislaŃiei de specialitate. 

 Art. 29 – Prevederile prezentului regulament se 

completează cu dispoziŃiile legale în vigoare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Alexandru  Leonte POPESCU 
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Anexa I la 
Regulamentul local de implicare a publicului în  
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 
şi de amenajare a teritoriului 
 
        Către,  Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 
 

C E R E R E 

PENTRU AVIZAREA / APROBAREA DOCUMENTAłIEI 

DE URBANISM P.U.D. 

 
 Subsemnatul(¹)..................................................................... 
 
cu domiciliul/sediul (²) în................................................................ 
 
Reprezentat de(³) ......................................................................... 
____________________________________________________ 
 
........................................................................................................ 
 
........................................................................................................ 
 
Adresa                                                                   documentaŃie³ 
…………………………………………… 
 
Solicitare(4)................................................................................................................................

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

 
FuncŃiune 
propusă.......................................................................................... 
 

RH propus ............. Hmax propus (5)  ............. m, POT propus ...............% 
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CUT propus …………. 

 
Telefon contact ……………………………………. 

Date identificare vecini(6) ………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
 

Nord…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 
 

Sud……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

Est………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 
 

Vest……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
Data ………….. 

Semnătura ……………. 
 
(1) Numele şi prenumele solicitantului, persoană fizică sau reprezentant al firmei 

(persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităŃii solicitantului în cadrul 

societăŃii. 

(2) Pentru persoana fizică – date privind domiciliul. 

Pentru persoana juridică – date privind sediul social al societăŃii. 

(3) Alte elemente de identificare, în situaŃia în care adresa poştală nu asigură 

identificarea imobilului. 

(4) Elemente care definesc scopul solicitării (construcŃie nouă, extindere, 

supraetajare,intrare în legalitate, etc.) 

(5) La cornişă (sau cota superioară a parapetului terasei ) măsurată de la CTA. 

(6) Numele şi prenumele, adresa completă. 
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Notă: Beneficiarul documentaŃiei va anexa prezentei o declaraŃie 

notarială din care să reiasă că datele prezentate, referitoare la 

vecini sunt cele corecte şi că acestea sunt complete. 

În cazul în care, în urma analizei SDAU se constată că 

documentaŃia de urbanism PUD este incompletă, în conformitate 

cu conŃinutul cadru de elaborare a documentaŃiilor PUD, aceasta 

nu va fi promovată în CTATU. În cazul în care documentaŃia 

depusă este necorespunzătoare, în raport cu conŃinutul cadru de 

elaborare a documentaŃiilor PUD aceasta se va returna. 

ObservaŃiile SDAU se găsesc pe SITE-UL Primăriei Sectorului 4: 

www.ps4.ro/InformaŃii/DocumentaŃii PUD.  

 

____________________________________________________ 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
 

Alexandru  Leonte POPESCU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6 – 16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ã R Â R E 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 

pe anul 2011  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

   Văzând: 

  - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti ; 

  - Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al 

sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 / 1 / 4509 / 22.11.2011 al 

DirecŃiei Economice; 

 łinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile art. 19., lit. a,  din Legea  nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale şi a modificărilor 

ulterioare;   

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a,  coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. 

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

republicată: 
 

H o t ă r ă ş t e : 

 Art. 1.  Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4  a fost 

aprobat atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel: 
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• Bugetul local în sumă de 523.286,00 mii lei, conform anexei 

nr.  1, 

 

 Art. 2.  Se aprobă  bugetul local  al Consiliului Local Sector 4, 

la valoarea de  523.286,00 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 pe 

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 siguranŃă 

naŃională;  

- Anexa 1.5 – capitol bugetar 65.02. – ÎnvăŃământ; 

- Anexa 1.6 – capitol bugetar 67.02. – Cultură, Recreere, Religie; 

- Anexa 1.7 – capitol bugetar 68.02 – Asigurări şi asistenŃă 

socială; 

- Anexa 1.8 – capitol bugetar 70.02 – LocuinŃe, servicii şi 

Dezvoltare Publică; 

- Anexa 1.9 – capitol bugetar 74.02 – ProtecŃia mediului; 

  

 Art. 3. Se aprobă bugetul propriu al cap. 51.02.01. - AutorităŃi 

Publice  şi AcŃiuni Externe - Sectorul 4, conform anexei 1.2.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 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 51.02.01.03I, 

conform anexei 1.2.1.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul Primariei Sector 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 aproba bugetul PoliŃiei Locală 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: 1.5.1, din 

care:  

 

• Anexa nr. 1.5.1.1 – cap 65.02.03 - Centralizator 

• Anexa nr. 1.5.1.1.1 – cap 65.02.03.A ASLG   
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• Anexa nr. 1.5.1.1.2 – cap 65.02.03.01 ASLG 1  

• Anexa nr. 1.5.1.1.3 – cap 65.02.03 ASLG 2  

• Anexa nr. 1.5.1.1.4 – cap 65.02.03 US  UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.5.1.1.5 – cap 65.02.03 US1  UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.5.1.1.6 – cap 65.02.03 US2  UnităŃi şcolare 

• Anexa nr. 1.5.1.2 – cap 65.02.04 - Centralizator 

• Anexa nr. 1.5.1.2.2.– cap 65.02.04 ASLG 2  

• Anexa nr. 1.5.1.2.3.– cap 65.02.04 US 2 UnităŃi şcolare  

• Anexa nr. 1.5.1.3.– cap 65.02.07 – Centralizator 

• Anexa nr. 1.5.1.3.1 – cap 65.02.07.04 – ASLG 

• Anexa nr. 1.5.1.3.1 – cap 65.02.07.04 – InvăŃământ 

special 

 

 Art. 10. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05. – Servicii recreative şi sportive, conform anexei 1.6.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 11. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 

67.02.05.03A – AdministraŃia domeniului public Sector 4, conform 

anexei 1.6.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 12.  Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.05.03P – 

ÎntreŃinere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 

1.6.1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art 13. Se aprobă bugetul Directiei Generale de AsistenŃă şi 

ProtecŃia Copilului – Centrul de Ingrijire şi AsistenŃă nr. 1, 
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subcapitolul 68.02.041 AsistenŃa socială acordată persoanelor în 

vârstă, conform anexei: 1.7.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

Art. 14. Se aprobă bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

şi ProtecŃia Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor:  1.7.2; 

1.7.2.1; 1.7.2.2; 1.7.2.3; 1.7.2.4; 1.7.2.5; 1.7.2.6, 1.7.2.7, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 15. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. – CREŞE, 

subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.7.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 16. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică, conform anexei 1.8.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art 17. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03.30 - 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor, conform anexei: 1.8.1.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art 18. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 

70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale, conform anexelor: 1.8.1.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 



 387

Art 19. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05 – 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor, conform anexei 1.9.1., care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art 20. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05.01 – 

Salubritate, conform anexei 1.9.1.1., care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

 

Art. 21. Se aprobă Lista 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 : 

- anexele nr. 2, - Lista de investiŃii a Sectorului 4, în 

valoare de 90.597,912 mii lei; 

- anexele nr. 3; 3.1, - Lista de investiŃii a A.S.L.G. Sector 

4, în valoare de 10.518,81 mii lei; - anexele 3.1.1; 

3.1.1.1, GrădiniŃa nr. 4 „Lizuca” – în valoare de 149.60 

mii lei 

- anexa nr. 4, 4.1 -  Lista de investiŃii a D.G.I.T.L. 

SECTOR 4 în valoare de 4.177,16 mii lei, din care; 

- anexa nr. 5, 5.1 Lista de investiŃii a PoliŃiei Locale  , în 

valoare de 1.463  mii lei; 

- anexa nr. 6; 6.1 Lista de investiŃii a Centrului de 

asistenŃă şi îngrijire , în valoare de 80  mii lei; 

- anexa nr. 7, 7.1 - Lista de investiŃii a AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 4  , în valoare de 3.804  mii 

lei; 
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- anexa nr. 8, 8.1 Lista de investiŃii pentru anul 2010, – 

D.G.A.S.P.C Sector 4, în valoare de 11.115,00 mii lei; 

 

 Art. 22. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 şi respectiv: 

� Formularul 11 - Anexa nr 1 – Bugetul general al unităŃii 

administrativ-teritoriale pe anul 2011; 

� Formularul 11/1 - Anexa nr 2 – Bugetul local detaliat la 

Venituri pe capitole şi subcapitole pe anul 2011; 

� Formularul 11/1 - Anexa nr 3 – Bugetul detaliat la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 

2011 (pentru bugetul local) 

� Formularul 11/2 - Anexa nr 4 – Bugetul instituŃiilor 

publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe pe anul 2011; 

 

Art. 23. Se aproba Lista creditelor de angajament pentru 

anul 2011, după cum urmează: 

- anexa nr. 9  cap. 70.02, Servicii de dezvoltare publică şi 

locuinŃe 

70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor  

PoziŃia C 23 – Realizare studii de fezabilitate, expertize 

tehnice, audit energetic şi proiect tehnic pt imobilele ce se vor 

reabilita termic – contract subsecvent 7 – 2.900,00 mii lei din care 

400.00 mii lei pe anul 2011; 

PoziŃia C 24 – Structurare împrumut extern BEI – aferent 

proiectelor de reabilitare termică Sector 4 şi 
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restructurare/refinanŃare împrumut BCR – 1.500,00 mii lei din care 

400,00 mii lei pe anul 2011. 

 

Art. 24. Se aprobă contul de execuŃie pe venituri şi 

cheltuieli, aferent trimestrului III pe anul 2011 – Anexa 10, 10.1; 

 

Art. 25. 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 23.11.2011. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Alexandru Leonte POPESCU 
  
 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
 
Nr. 151/23.11.2011 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea 

 acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru  

construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006  

pentru aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea  

construirii de locuinŃe proprietate personală,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Compartimentului 

Patrimoniu;  

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului nr. 166/216/2007 al Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
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punerea în aplicare a Programului naŃional privind sprijinirea 

construirii de locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.  1. Se aprobă lista nominală, prevăzută în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006, pentru aprobarea Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. (1) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia de analiză a cererilor de 

acordare a subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de 

locuinŃe conform O.U.G. nr. 51/2006, Compartimentul Patrimoniu şi 

DirecŃia Economică.  
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(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 157 

Data: 29.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  

nr. 355/2006 privind înfiinŃarea Comisiei de analiză a cererilor de 

acordare a subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de 

locuinŃe conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea  

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Compartimentului 

Patrimoniu;  

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului şi al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative nr. 140/27/2009 privind modificarea şi completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 
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personală, aprobate prin Ordinul nr. 166/216/2007 al Ministrului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministrului Internelor şi 

Reformei Administrative; 

 Luând în considerare prevederile hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 134/2011 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Văduva Silviu; 

 În baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

355/2006 privind înfiinŃarea Comisiei de analiză a cererilor de 

acordare a subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de 

locuinŃe conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală se modifică în sensul că, pe tot cuprinsul acesteia, 

domnul consilier Văduva Silviu se înlocuieşte cu domnul consilier 

Enache Adrian Nicolae. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 355/2006 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia de analiză a 

cererilor de acordare a subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe conform O.U.G. nr. 51/2006 cu modificările 
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şi completările ulterioare, Compartimentul Patrimoniu şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.              

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 158 

Data: 29.11.2011 
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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 Strategiei de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 Bucureşti  pentru perioada  

2011- 2018 

 

 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.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 35 lit. b)  din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială; 

- Prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) din Anexa 1 la 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; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
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copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare şi PerformanŃă 

Administrativă a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011- 2018, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi D.G.A.S.P.C. Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 159 

Data: 29.11.2011 
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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 documentaŃiei tehnico-economice  

a obiectivului de investiŃii “Reabilitare termică a imobilului A8,  

strada Chilia Veche nr. 6, Sector 6” 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

InvestiŃii;  

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

În conformitate cu prevederile: 

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele 

Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

OrdonanŃa de urgenŃă nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului Local Sector 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 
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asigurării finanŃării programului multianual de investiŃii de reabilitare 

termică a 300 de blocuri de locuinŃe în Sectorul 6 Bucureşti; 

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare termică a imobilului A8, strada 

Chilia Veche nr. 6 Sector 6”, conform Anexei, care face parte 

integrată din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi DirecŃia 

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  
 

Gheorghe Floricică 

Nr.: 160 

Data: 29.11.2011 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, 

Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu 

DîmboviŃei nr. 26 – 28”, Sector 6 pentru construire locuinŃe,  

pe un teren în suprafaŃă de 4034,42 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect 

Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 

Detaliu - “Drum Podu DîmboviŃei nr. 26-28”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 42940/7/4;06/12/2010 şi raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 839/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Drum 

Podu DîmboviŃei nr. 26 – 28”, Sector 6, pentru construire locuinŃe, 

pe un teren în suprafaŃă de 4034,42 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect 

Şef  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

 

Bogdan Cosmin CuŃurescu 

CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6,  

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 161 

Data: 29.11.2011 
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Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

A M R S P 

 

Sumar 

 
 

 


